Referat
Aalborg Byråd
Sundheds- og Kulturudvalget
Mødet den 13.12.2017 kl. 09.00 - 14.30
Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD

Indholdsfortegnelse

Åben
1

Godkendelse af dagsorden

1

2

Godkendelse af anmodning om aktivering af Aalborg Kommunes sindetskrivelse om støtte
til Spritten, Art Center og Saracenoværk

2

3

Godkendelse af udmøntning af bevilling til Center for Mental Sundhed

6

4

Godkendelse af beslutning om udmøntning af krav om øget egenindtjening

9

5

Drøftelse af overordnet fordeling af 15 mio. kr. til Hals området

15

6

Godkendelse af indstillinger til støtte til frivilligt socialt arbejde 2018

19

7

Godkendelse af tilbagebetaling af tilskud fra Rum og Rammer

26

8

Godkendelse af kommissorium vedrørende afklaring af muligheder for etablering af
Sundheds- og Aktivitetshus i Nibe

28

9

Godkendelse af forslag til knudepunkter for PLUStur i Aalborg Kommune - NTs
mobilitetsplan

31

10

Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune og Fonden Musikkens Hus i
Nordjylland

35

11

Godkendelse af nyt arbejdsgrundlag for Kunsthal Nord

38

12

Godkendelse af "Bevæg Dig For Livet" visionsaftale med DIF og DGI

41

13

Godkendelse - Aftenskoler - Nye Fritidspolitiske Retningslinjer for tilskud til private lokaler

44

14

Orientering om pædagogisk og økonomisk tilsyn med daghøjskolerne i Aalborg 2017

47

15

Godkendelse af sindeskrivelse til fodboldklubben B52 vedrørende fastholdelse af
bevilling til kunstgræsbane i 2020

51

16

Godkendelse af indstillinger fra Puljen til mindre lokale projekter i landdistriktet (AKA-puljen)

53

17

Godkendelse af restfinansiering til projekt "Renovering af Huul Mølle"

57

18

Godkendelse af projekter til puljen til forskønnelse og udvikling

60

19

Godkendelse af fortsættelse af Sundhed i Bevægelse

63

20

Orientering om regnskab og årsberetninger fra selvejende kulturinstitutioner

67

21

Orientering

73

22

Eventuelt

75

23

Godkendelse af referat

76

Sundheds- og Kulturudvalget

Tid

Onsdag 13. december 2017, kl. 09.00

Sted

Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

Afbud

Til stede

Mads Sølver Pedersen, Anna Kirsten Olesen, Nuuradiin Hussein, Mads Duedahl
Johansen, Lars Peter Frisk, Daniel Nyboe Andersen, Cæcilie Andersen

Øvrige
deltagere

Bente Graversen, Lis Rom Andersen, Erik Kristensen, Mikkel Grimmeshave (referent),
Morten Ubbesen (pkt. 6), Jan Øhlenschlæger (pkt. 9), Jane Tange Mathiasen (pkt. 16), Pia
Juul Eriksen (pkt. 18)

Øvrige
oplysninger

Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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Punkt 2.

Godkendelse af anmodning om aktivering af Aalborg Kommunes sindetskrivelse om
støtte til Spritten, Art Center og Saracenoværk
2015-026915
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Fondens Artcenters anmodning om at
bringe byrådets sindetskrivelse til udbetaling, jf. sindetskrivelse af 15. april 2016 og anmodning af 5. oktober
2017.
Beslutning:
Anbefales.
Anna Kirsten Olesen var fraværende.

Sundheds- og Kulturudvalget

Møde den 13.12.2017
kl. 09.00

Side 2
1 af 76
4

Sundheds- og Kulturudvalget
Sagsbeskrivelse – Fonden Artcenter MonAa anmoder om aktivering af Aalborg Kommunes
sindetskrivelse af 15. april 2016 om støtte til Fonden.
Sundheds- og Kulturforvaltningen har den 5. oktober 2017 modtaget en anmodning fra developer
Martin O. Nielsen på vegne af Fonden Artcenter MonAa om aktivering af Aalborg Kommunes
sindetskrivelse om økonomisk støtte til Spritten (Art Center og Saracenoværk). Anmodningen er
vedlagt som bilag.
Aalborg Kommunes sindetskrivelse er af 15. april 2016, og den omhandler bl.a.
budgetforligskredsens forventninger og betingelser til Fonden Artcenter MonAa for at frigive
økonomisk støtte til Art Center og Saracenoværk. Sindetskrivelsen er vedlagt som bilag.
Det fremgår af sindetskrivelsen, at Aalborg Kommune er sindet at yde et anlægstilskud på 25 mio.
kr. til det samlede projekt og et samlet årligt drifts- og anlægstilskud på 3 mio. kr. Støtten
forudsætter bl.a., at Saracenoværket realiseres, og at Artcentrets formål og organisatoriske
rammer er etableret.
Magistraten, Budgetforligskredsen, Borgmesterens Forvaltning, Sundheds- og Kulturforvaltningen
m.fl. har i 2016-2017 været i løbende dialog med Martin O. Nielsen om projektets realisering og
herunder også om de betingelser, der fremgår af sindetskrivelsen.
Det fremgår bl.a. af fondens anmodning, at det økonomiske og organisatoriske fundament for Art
Center og Saracenoværket er etableret.
Martin Nielsen har også på vegne af bestyrelsen oplyst, at der er givet tilsagn om støtte fra
følgende fonde og sponsorer:








50,0 mio. kr. fra Det Obelske Familiefond til Cloud City af T. Saraceno
10,0 mio. kr. fra A. Enggaard A/S til Cloud City af T. Saraceno
10,0 mio. kr. fra Ny Carlsbergfonden til Cloud City af T. Saraceno
5,0 mio. kr. fra Spar Nord Fonden til Cloud City af T. Saraceno
7,5 mio. kr. fra Augustinusfonden til Cloud City af T. Saraceno
2,0 mio. kr. fra Wagner Ejendomme til Cloud City af T. Saraceno
80,0 mio. kr. fra Realdania Fonden til realisering af Artcenter MonAA

Martin Nielsen har desuden oplyst, at der p.t. pågår et samarbejde med de bidragende fonde om at
finde bestyrelsesmedlemmer, som kan styrke Fonden Artcenters bestyrelse, og som kan realisere
Artcentrets ambitioner og formål ifl. vedtægterne. Denne bestyrelse vil inkludere repræsentant fra
Aalborg Kommune.
Parallelt hermed er der aktuelt ved at blive etableret en bestyrelse til byggefonden.
Fonden Artcenter har i 2017 modtaget 1,5 mio. kr. af beløbet i sindetskrivelsen fra Aalborg
Kommune. Aktuelt ansøger fonden om, at Aalborg Kommune udbetaler den resterende del af
sindetskrivelsen efter følgende betalingsmodel:




Anlægstilskud på 5,0 mio. kr. pr. 1.1.2018
Anlægstilskud på 18,5 mio. kr. pr. 1.1.2019
Drifts- og anlægstilskud på samlet 3,0 mio. kr. pr. 1.1.2018 og frem

Det er Sundheds- og Kulturforvaltningens vurdering, at Fonden Artcenter lever op til
sindetskrivelsens betingelser for støtte, og at forudsætningerne for at udmønte sindetskrivelsen
dermed er indfriet.
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Det indstilles på denne baggrund, at byrådet udmønter sindetskrivelsen om støtte til Art Center og
Saracenoværket efter den beskrevne betalingsmodel.
Tidsplan
Sundheds- og Kulturudvalget
Budgetforligspartierne
Magistraten
Byrådet

Sundheds- og Kulturudvalget

13. december 2017
15. januar 2018
22. januar 2018
29. januar 2018
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Side 4
3 af 76
4

Sundheds- og Kulturudvalget
Bilag:
Anmodning om støtte fra Fonden Artcenter, 5. oktober 2017
Sindetskrivelse - Spritten. 15. april 2016
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Punkt 3.

Godkendelse af udmøntning af bevilling til Center for Mental Sundhed
2016-073978
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender udmøntning
af bevilling på 1 mio. kr. til Center for Mental Sundhed som anført i sagsbeskrivelsen.
Sundheds- og Kulturudvalget 08-11-2017
Anbefales.
Cæcilie L. Andersen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Med Aalborg Kommunes budgetforlig for 2018 tilføres Center for Mental Sundhed 1 mio. kr. årligt.
Bevillingen vil bevirke, at der kommer ekstra kapacitet til stresskurset Åben og Rolig for voksne, samt at
tilbuddet ”Mental Sundhed på Ungdomsuddannelserne” vil udvide tilbudsviften til også at omfatte
undervisning af medarbejdere på ungdomsuddannelserne. Bevillingen indstilles udmøntet i henhold til
nedenstående:
Udvidelse af kapacitet ”Åben og Rolig”
Udvidelse af kapacitet på ungdomsuddannelserne
Licenser/Undervisningsmateriale

600.000 kr.
300.000 kr.
100.000 kr.

Åben og Rolig til voksne
Sundheds- og Kulturforvaltningen har siden januar 2016 udbudt kurset ”Åben og Rolig” til voksne borgere i
Aalborg Kommune, der har symptomer på stress. Kurset er forankret i Center for Mental Sundhed. Kurset er
for alle borgere – uanset arbejdsstatus. Åben og Rolig er et evidensbaseret program med en ugentlig
holdgang på tre timer, som ledes af en psykolog, der er uddannet som Åben og Rolig instruktør. Der deltager
16 på hvert hold, og der er mulighed for to individuelle samtaler undervejs i forløbet. Borgerne bliver henvist
gennem egen læge eller gennem deres rådgiver på Sygepengehuset.
Resultater
Resultaterne fra det første år har været særdeles positive. De kvantitative effektresultater har vist, at
borgerne efter kurset har oplevet stor reduktion i symptomer på stress og depression, en bedre søvnkvalitet
og en bedre mental sundhed. Der er ca. seks gange så stor risiko for udvikling af depression, hvis man har
stress. Ud over at kurset giver borgerne bedre livskvalitet, har kurset derfor også et forebyggelsespotentiale i
forhold til udvikling af alvorligere psykiske helbredsproblemer. Effekterne havde ligeså stor effekt for borgere
uden for arbejdsmarkedet som for borgere i arbejde. Kurset har derfor også et potentiale i forhold til lighed i
sundhed.
Den kvalitative evaluering viste, at de interviewede borgere bl.a. lagde vægt på, at kurset var
evidensbaseret, at fællesskabet med de andre kursister var en lindring, og at de håndgribelige konkrete
redskaber kunne bruges til at forebygge en ny stressperiode. Et igangværende forskningsprojekt fra Aalborg
Universitet, hvor 40 borgere, som har været på kursus, følges via interview, bekræfter disse fund.
Sundheds- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med jobcentret set på en gruppe borgeres
beskæftigelsesstatus. Analyserne viser tendenser til, at kursisterne er klar til at vende tilbage efter en
sygemelding ca. én måned efter kursets afslutning, at få falder tilbage i en ny sygemelding, samt at de
borgere, der er i selvforsørgelse inden kurset, forbliver i selvforsørgelse.
Kapacitet fra 2018 med tilførsel af ekstra midler
Siden starten af 2016 har der været en stor interesse for tilbuddet – både fra borgere, almen praksis og fra
Sygedagpengehuset. Center for Mental Sundhed har siden starten i 2016 modtaget ca. 1.200 henvisninger,
hvilket har været flere end forventet. Estimatet var beregnet på baggrund af Københavns Kommunes
erfaringer. Det høje antal henvisninger har betydet, at det har været vanskeligt at få kapaciteten til at matche
efterspørgslen. Det har betydet, at nogle borgerne har ventet flere måneder fra forsamtalen til kursusstart.
Det kan være risikabelt i forhold til forværring af symptomerne. Med den nye bevilling til budget 2018 vil
centret øge kapaciteten og fra 2018 afholde 30 kurser (464 pladser) årligt. Det betyder, at der startes flere
hold op og med kortere interval. I denne kapacitet er også indregnet, at 50 af borgerne vil få mulighed for et
fleksibelt forløb med op til fem ekstra samtaler. Dette er en del af indsatsen vedr. social ulighed i sundhed,
som Center for Mental Sundhed også deltager i sammen med Sygedagpengehuset og Job- og Aktivhuset.
Mental sundhed på ungdomsuddannelserne
”Mental sundhed på ungdomsuddannelserne” er en del af tilbudsviften i Center for Mental Sundhed. Det er
et tilbud om forebyggelse og tidlig opsporing blandt unge på ungdomsuddannelserne. Tilbuddet handler dels
om klasseundervisning i mental sundhed for alle elever og dels et tilbud om at deltage i
stresshåndteringskurset ”Åben og Rolig Ung” for elever, der oplever stress og mistrivsel. Kurset afholdes på
skolen.
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Resultater
Evalueringen af skoleåret 2016/2017 viste, at de unge, som havde deltaget i stresskurset ”Åben og Rolig
Ung” oplevede markante reduktioner i deres symptomer på stress og depression. Et langtids-followup-studie
af to pilothold viste, at eleverne havde fastholdt det lavere stressniveau efter syv måneder.
Kapacitet fra 2018 med tilførsel af ekstra midler
Der er et forebyggelsespotentiale i at øge indsatsen til også at gælde de medarbejdere, som har deres
dagligdag med eleverne. Jo bedre de ansatte på skolerne bliver til at spotte elever, der mistrives og have
fokus på elevernes trivsel, jo større er chancen for at dæmme op for den store bølge af unge, som mistrives.
Med den ekstra bevilling vil Center for Mental Sundhed øge tilbudsviften, således at der kan tilbydes kurser
for medarbejdere på ungdomsuddannelserne. Bevillingen betyder også, at kapaciteten på udbuddet af Åben
og Rolig Ung kurser øges.
Tidsplan:
Sundheds- og Kulturudvalget:
Sundheds- og Kulturudvalget:

Sundheds- og Kulturudvalget

8. november 2017
13. december 2017
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Punkt 4.

Godkendelse af beslutning om udmøntning af krav om øget egenindtjening
2017-052845
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget beslutter, hvilken model kravet
om øget egen indtjening udmøntes efter, herunder om det sker efter omsætning eller tilskud.
Beslutning:
Kravet om øget egenindtjening udmøntes efter scenarie 2, fordelt efter omsætning.
For stemte 4, imod stemte 2 (Venstre), idet Venstre anbefaler scenarie 3, fordelt efter tilskud.
Mads Sølver Pedersen deltog ikke i sagens behandling.
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Sagsbeskrivelse
Ved budgetforliget 2018 blev det besluttet, at de store kulturinstitutioner skal præstere en øget egenindtjening på 1 mio. kr. samt, at der reduceres tilsvarende i det samlede kommunale tilskud.
Forvaltningen har udarbejdet 3 scenarier for, hvorledes justeringen i de kommunale tilskud kan udmøntes på
de store kulturinstitutioner. ”De store” er defineret som de institutioner, der modtager 500.000 kr. eller mere i
årligt kommunalt tilskud og som kommunen har en samarbejdsaftale med.
Vedrørende udmøntningen er der til hvert scenarie udregnet to forslag. Det ene baserer sig på institutionernes omsætning, mens det andet baserer sig på deres kommunale tilskud.
De tre scenarier er udarbejdet på baggrund af udviklingen i kommunens og statens tilskud, samt institutionernes årsregnskaber og årsrapporter for 2016. Endvidere er Aalborg Kommunes dialog med Kulturministeriet lagt til grund for scenarie 1.

Scenarie 1.
Generelt pågår der i disse år en diskussion imellem Aalborg Kommune og Staten, vedrørende Statens tilskudsniveau. I scenarie 1 friholdes de institutioner, som oppebærer et statstilskud, som risikerer at blive
reduceret, hvis kommunen reducerer væsentligt i sit tilskud, fra kravet om øget indtjening. Det er Teater
Nordkraft, Studenterhuset, Nordjyllands Historiske Museum og Kunsten. Det øgede indtægtskrav udmøntes
på de øvrige institutioner.
Teater Nordkraft: Staten omfordeler over de næste 7 år tilskuddet til små storbyteatre fra København til
Aalborg Kommune med 335.390 kr. årligt, i alt 2.347.730 kr. I forbindelse med udarbejdelsen af Aalborg
Kommunes samarbejdsaftale med Teater Nordkraft for 2017 - 2020 samt den dertil hørende budgetaftale
med Kulturministeriet fik kommunen en kommentar fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, hvori udvalget tilkendegiver, at de ”undrer sig over, at Aalborg Kommune nedjusterer den kommunale
andel af driftsbevillingen til Teater Nordkraft, når Kulturministeriet samtidig har omprioriteret den statslige
rammebevilling til Aalborg Kommunes fordel”.
Studenterhuset: Tildelingen af status som regionalt spillested er sket under forudsætning af, at kommunen
støtter institutionen med det beløb, der i 2016 er oplyst i ansøgningen til staten.
Nordjyllands Historiske Museum og Kunsten: Kulturministeriet har for nylig nedsat to visionsgrupper, der
skal komme med forslag til ny opgavefordeling og tilskudssystem på museumsområdet. Samtidig pågår der
en dialog imellem Aalborg Kommune og Kulturministeren vedrørende vores to statsanerkendte museer. I
dialogen arbejder Aalborg Kommune for at hæve statstilskuddet.

Institution
(1.000 kr.)

Aalborg Zoo
Kunsten
Huset
Det Hem’lige
Teater
Studenterhu-

Kommu
nalt
Tilskud

Stats
tilskud
samt
øvr.
Kommu
nalt
tilskud

Omsætning*

Tilført/
reduceret
kommunalt tilskud
2014 – 17

Tilført/
reduceret
statsligt
tilskud
2014 – 17

Udmøntet
reduktion
2018 procentuelt efter
omsætning
-226

Udmøntet
reduktion
2018 procentuelt efter
kommunalt tilskud
-189

-30
-6

-58
-17

15.981
14.002
4.892
1.423

3.350
3.817
818
-

64.290
36.172
8.390
1.735

-582
1.222
-161
-43

-450
-82
0
0

1.134

2.636

6.512

261

0
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set
1000Fryd
1.032
471
2.361
Springeren
892
74
2.066
Aalborg Kar534
8.611
neval
Aalborg Sym28.989
20.350
54.282
foniorkester
Musikkens
10.774
17.100
95.486
Hus
Teater Nord7.376
3.696
13.115
kraft
Nordjyllands
9.250
10.256
34.749
Historiske
Museum
Skråen
2.589
1.083
25.246
Aalborg Fe1.500
608
2.408
stivals
Trekanten
5.891
625
6.781
Kunsthal Nord
1.691
435
2.209
Nordkraft
1.491
1.568
Event
Aalborg
6.698
8.464
Stadsarkiv
*Omsætning = off. Tilskud i alt + øvrige indtægter i alt

517
278
235

0
0
0

-8
-7
-30

-12
-11
-6

-1.428

-1.300

-191

-344

-487

-300

-336

-128

-544

0

-718

-240

-125
1.482

0
0

-89
-8

-31
-18

525
-60
-98

0
0
0

-24
-8
-6

-70
-20
-18

-253

0

-30

-79

Scenarie 2.
Kravet om øget indtjening fordeles på de kulturinstitutioner, som har billetsalg som indtægtskilde og attraktive fysiske rammer til rådighed. To parametre, som er væsentlige for en øget indtjening. Det betyder, at vi
friholder institutioner uden billetsalg og institutioner med begrænsede muligheder i de fysiske rammer de har
til rådighed.
Endvidere friholdes de tre institutioner, som i de seneste 4 år er blevet ramt hårdest af reduktioner i de offentlige tilskud.

Institution

Kommunalt tilskud

(1.000 kr.)

Aalborg Zoo
Kunsten
Huset
Det Hem’lige
Teater
Studenterhuset
1000Fryd
Springeren
Aalborg
Karneval

Statstilskud
samt
øvrigt
kommunalt tilskud

Uden
billetsalg

Begrænsede muligheder i
fysiske
rammer

Tilførsel/ reduktion i alt i perioden
2014 – 17**

15.981
14.002
4.892
1.423

3.350
3.817
818
-

-1.032
1.140
-161
-43

1.134

2.636

1.032
892
534

471
74
-
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2018 procentuelt
efter
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Udmøntet reduktion
2018 procentuelt
efter
kommunalt tilskud

-41

-291
-102

261

-32

-24

517
278
235

-10
-43

-19
-11

-179
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Aalborg
28.989
20.350
-2.728
Symfoniorkester
-472
-224
Musikkens
10.774
17.100
-787
Hus
-65
-153
Teater
7.376
3.696
-544
Nordkraft
Nordjyllands
9.250
10.256
-958
Historiske
Museum
-125
-54
Skråen
2.589
1.083
-125
Aalborg
1.500
608
1.482
Festivals
-34
-123
Trekanten
5.891
525
Kunsthal
1.691
435
-60
Nord
Nordkraft
1.491
-98
Event
Aalborg
6.698
253
Stadsarkiv
*Omsætning = off. Tilskud i alt + øvrige indtægter
**Ændringen er vist som en sammentælling af den konkret udmøntede ændring for det enkelte år. En akkumuleret effekt over de beskrevne år ses i bilag. F.eks. ASO, hvor -2.7 mio. kr. har en akkumuleret effekt i
perioden på 6,9 mio. kr.
Scenarie 3
Justeringen fordeles procentvis på alle institutioner.
Institution

Kommunalt
Tilskud

Statstilskud

Omsætning* Udmøntet reduk-

15.981
14.002
4.892
1.423

3.350
3.817
818
-

64.290
36.172
8.390
1.735

-172
-97
-22
-5

Udmøntet reduktion 2018 – procentuelt efter
kommunalt tilskud
-138
-121
-42
-12

1.134
1.032
892
534
28.989

2.636
471
74
20.350

6.512
2.361
2.066
8.611
54.282

-17
-6
-6
-23
-145

-10
-9
-8
-5
-250

10.774
7.376
9.250

17.100
3.696
10.256

95.486
13.115
34.749

-255
-35
-93

-93
-64
-80

1.500
2.589
5.891
1.691
1.491
6.698

1.482
1.083
435
-

2.408
25.246
6.781
2.209
1.568
8.464

-6
-67
-18
-6
-4
-23

-13
-22
-51
-15
-13
-58

tion 2018 – procentuelt efter
omsætning

(1.000 kr.)

Aalborg Zoo
Kunsten
Huset
Det Hem’lige
Teater
Studenterhuset
1000Fryd
Springeren
Aalborg Karneval
Aalborg Symfoniorkester
Musikkens Hus
Teater Nordkraft
Nordjyllands Historiske Museum
Aalborg Festivals
Skråen
Trekanten
Kunsthal Nord
Nordkraft Event
Aalborg Stadsarkiv
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*Omsætning = off. Tilskud i alt + øvrige indtægter i alt
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Bilag:
Oversigt over fordeling af tilskud og andre indtægter
Oversigt over besparelser 2014-18
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Punkt 5.

Drøftelse af overordnet fordeling af 15 mio. kr. til Hals området
2017-005766
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget drøfter den overordnede
fordeling af de 15. mio. kr. afsat til udvikling i Hals området
Beslutning:
Drøftedes. Sagen forelægges budgetforligspartierne.
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Sagsbeskrivelse
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017 blev der i årene 2017-2019 afsat 15 mio. kr. til udvikling
af Hals området. Beløbet afsættes til sport, fritid og oplevelser.
Der har i løbet af 2017 blevet afholdt en borgerinddragende proces der skal sikre ejerskab til de projekter der
skal sættes i gang. Centrale aktører i denne proces har været Hals samråd og Hou samråd, samt øvrige
foreninger i de to byer. Grundejerforeningerne for området mellem de to byer er senere kommet med i
processen.
Forløbet har været, at der har været afholdt en række indledende møder med samråd og andre centrale
aktører i hver af de to byer. På baggrund af input fra disse møder blev der udarbejdet et ide udkast for hver
af de to byer, og hvor området mellem byerne blev beskrevet i begge oplæg. De to oplæg er vedlagt som
bilag. Herefter er der i august og september afholdt borgermøder i de to byer. Her har borgere kunnet
kommentere på planerne både i plenum og i mindre grupper. Efter disse møder har man i forvaltningen set
på de input der er kommet, og derefter igen afholdt møder med de to byers samråd og centrale aktører fra
de to byer, for at finde de endelige temaer for anvendelsen af pengene.
Der har gennemgående været opbakning til de store linjer i de ide udkast, der blev fremlagt på
borgermøderne. Derfor ønsker byerne at arbejde videre med følgende:
Hou




Hals




Etablering af aktivitets platforme f.eks. skaterområde, parkour, Streetbasket mv. ved Hou Borger og
Aktivitetshus.
Optimering/synliggørelse af hvor byens oplevelser/aktivitetsrum er placeret
Tiltag på havnen, der skal gøre opholdet her mere spændene og behageligt samt fremme oplevelse
og aktivitet.
Sikre gode den gode oplevelse kombineret med aktivitet på tværs af havnen – sikre en helhed fra
Øst til Vest
Optimering/synliggørelse af hvor byens oplevelser/aktivitetsrum er placeret - således at man også
fra havnen finder de øvrige spændene områder i byen.
Markant aktivitetsområde ved jollehavnen, som understøtter Sport og Fritids aktiviteter for alle
aldersgrupper, og som samtidigt kan fungere som gateway for Nordsøstien.

Området mellem byerne (Nordsøstien):
 Etablering af en række aktivitetsplatforme der bl.a understøtter sport, fritid og oplevelser. F.eks.
fugletårn, MTB træningsbane, Shelters, fiskepladser, træningsstationer mv.
De to sidste emner i Hals er prioriteret op i forhold til det første ide udkast fra COWI. Dette er sket på
baggrund af borgermødet og det efterfølgende møde med samråd og foreninger.
I forhold til området mellem byerne er begge byer enige om, at samarbejde om et fælles projekt. Ligeledes er
der i begge byer enighed om, at det er vigtigt at der designmæssigt sikres en genkendelighed i hele
området.
Når fordelingen af midler på overordnede projekter er foretaget, vil der blive nedsat en intern kommunal
arbejdsgruppe, der skal arbejde med forslag til den endelige udmøntning i samarbejde med samråd og
centrale foreninger i de to byer. Der forventes at blive nedsat lokale arbejdsgrupper for hvert indsatsområde i
de to byer og en fælles arbejdsgruppe til at se på områderne mellem de to byer. Projekterne forventes at
kunne udføres fra 2018-2020.
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Den nedenstående fordeling er lavet ud fra et skøn på omkostninger fra Cowi. Derfor vil der kunne
forekomme mindre forskydninger af beløbene projekterne imellem, for at opnå den maksimale effekt af de
samlede midler, samt tage højde for egentlige tilbud.
Der vil blive arbejdet med at skaffe ekstern finansiering til så mange af projekterne som muligt. Ved
tilvejebringelse af ekstern finansiering vil projekterne kunne hæves væsentligt i kvalitet. Det samlede
lokalområde har nedsat en fælles arbejdsgruppe der, i tæt dialog med forvaltningen, vil arbejde på at skaffe
ekstern finansiering.
Fordelingen af midler foreslås anvendt i henhold til nedenstående:
Hou
Etablering af aktivitets platforme f.eks. skaterområde, parkour, Streetbasket mv. ved
Hou Borger og Aktivitetshus.
Optimering/synliggørelse af hvor byens oplevelser/aktivitetsrum er placeret
Tiltag på havnen, der skal gøre opholdet her mere spændene og behageligt samt
fremme oplevelse og aktivitet.

1.800.000
200.000
3.000.000

Hals
Sikre gode den gode oplevelse kombineret med aktivitet på tværs af havnen – sikre
en helhed fra Øst til Vest
Optimering/synliggørelse af hvor byens oplvser/aktivitetsrum er placeret - således at
man også fra havnen finder de øvrige spændene områder i byen.
Markant aktivitetsområde ved jollehavnen, som understøtter Sport og Fritids
aktiviteter for alle aldersgrupper, og som samtidigt kan fungere som gateway for
Nordsøstien.

5.300.000
200.000
2.500.000

Området mellem byerne
Etablering af en række aktivitetsplatforme der bl.a understøtter sport, fritid og
oplevelser. F.eks. fugletårn, MTB træningsbane, Shelters, fiskepladser,
træningsstationer mv.
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Bilag:
Hals_helhedsplan20170808
Hou_helhedsplan20170808
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Punkt 6.

Godkendelse af indstillinger til støtte til frivilligt socialt arbejde 2018
2017-024195
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,
at foreningsansøgninger støttes med 1.960.000 kr. som indstillet,
at der gives forhåndstilsagn om støtte til fem ansøgninger for 92.000 kr. i 2019 og 92.000 kr. i 2020,
at rammen til ekstraordinær vedligeholdelse af fælleslokaler tildeles 75.000 kr.,
at der afsættes 100.000 kr. til etablering af et mødestedsplatform for de frivillige sociale foreninger og
nyankommne flygtninge. Det gamle mødested Cafe Park lukker d. 31. december 2017,
at der afsættes 115.000 kr. til synliggørelse af Frivilligrådes virke, og en videreudvikling af Frivilligprisen
og Frivilligdagen - den sidste fredag i september,
at De Frivilliges Hus tildeles 50.000 kr. til fejring af 25 års jubilæum, og
at der afsættes 100.000 kr. til en undersøgelse og procesforløb med borgerinddragelse vedrørende
behovsafdækning for etablering af et centralt beliggende og samlende Frivillighus.
Samlet indstilling på 2.400.000 kr. for år 2018.
Beslutning:
Indstillingens 1. - 4. at blev godkendt.
Synliggørelse af Frivilligrådets virke støttes med 50.000 kr.
De Frivilliges Hus' 25 års jubilæum støttes med 25.000 kr.
Sundheds- og Kulturforvaltningen afdækker, hvilke organisationer i Aalborg Kommune der yder julehjælp.

Sundheds- og Kulturudvalget

Møde den 13.12.2017
kl. 09.00

Side 19
1 afaf776

Sundheds- og Kulturudvalget
Sagsbeskrivelse
Af servicelovens §18 fremgår, at kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer
og foreninger. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde,
fastlægge rammerne for samarbejdet.
Økonomiske rammer i Aalborg Kommune
Der er i budgettet for 2018 afsat en økonomisk ramme på 5,708 mio. kr. til støtte efter servicelovens §18 til
frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune.
I 2018 gives et driftstilskud til De Frivilliges Hus på i alt kr. 1,796 mio. kr., og der er reserveret 1,584 mio. kr.
til drift af lokaler, der udlånes til frivillige foreninger. Aalborg Frivilligråd støttes med 35.000 kr.
5 foreninger fik i 2016 bevilliget forhåndstilsagn om tilskud i 2017 og 2018 på i alt kr. 0,191 mio. kr.
Forhåndstilsagn for 2018 er besluttet finansieret af puljen for 2017.
Det samlede budget for 2018 og for overslagsårene 2019 og 2020 kan på den baggrund opgøres som
følger:
Støtte til frivilligt socialt arbejde (1.000 kr.)
Indtægter

2018

2019

2020

Bevilling

5.708

5.708

5.708

Momsrefusion

127

127

127

Tilbagebetalinger

100

100

100

5.935

5.935

5.935

1.584

1.606

1.606

1.796

1.796

35

35

20

20

Indtægter i alt
Udgifter
Rammer for frivilligt socialt arbejde
Drift af foreningshuse
Ekstraordinær drift
De Frivilliges Hus

75
1.796

De Frivilliges Hus – 25 års jubilæum

50

Aalborg Frivilligråd

35

Aalborg Frivilligråd - udviklingsopgaver

115

Fælles (Frivilligpris og Frivillig Fredag)

20

Etablering af mødestedsplatform

100

Undersøgelse af behov for nyt Frivillighus

100

Uforudsete udgifter, rammer

100

100

100

Rammer i alt

3.975

3.557

3.557

Tilskud til frivilligt socialt arbejde

1.960

2.286

2.286

Forhåndstilsagn om støtte budget 2017

(191)
92

92

Forhåndstilsagn om støtte 2018 og 2019
Tilskud til frivilligt socialt arbejde i alt

1.960

2.378

2.378

Indstilling om støtte 2018

5.935

5.935

5.935
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Der er i den samlede disponible økonomi indregnet forventede tilbagebetalinger af støtte samt
momsrefusion, således at det samlede disponible beløb er på 5,935 mio. kr.
I 2018 indstillingen er der afsat 3,975 mio. kr. til rammer for frivilligt socialt arbejde og tilskud til frivilligt socialt
arbejde 1,960 mio.

Rammer for frivilligt socialt arbejde
Mødestedsplatform
Efter ønske fra ngo´er, som arbejde med flygtninge, indstilles der 100.000 kr. til at skabe en
mødestedsplatform for flygtninge og ngo´er, som laver frivilligt socialt arbejde.
Cafe Park – John F. Kennedy Plads – har igennem længere tid været et velbesøgt og - fungerende
mødested for flygtninge og ngo´er, som lavede rådgivning, støtte og fællesspisning. Cafe Park lukker ned
som mødestedsplatform i løbet af december 2017. Dansk Flygtningehjælp vurderer, trods opbremsning i
flygtningestrøm, at behovet for en mødestedsplatform vil række mange år frem pga. familiesammenføringer,
ensomhed, manglende kulturforståelse, etc.

Udviklingsopgaver
Aalborg Frivilligråd ønsker at sætte fokus på de frivillige sociale arbejde gennem mere synliggørelse blandt
nye målgrupper og netværksopbygning lokalt og nationalt.
Frivilligrådets virke som paraplyorganisation skal synliggøres i den brede befolkning gennem arrangementer
og aktiviteter. Frivilligtrådet nævner bl.a. kursusvirksomhed omkring ”Morgendagens Unge”, som en indsats,
der kan skabe mere fokus på frivilligt socialt arbejde og Frivilligrådet.
Udbygning af netværk lokalt og nationalt skal styrke vidensdelingen og fremme ”best pratice” til gavn for det
frivillige sociale arbejde og de frivillige. Udveksling af erfaringer med andre frivilligråd og deltagelse i
nationale konference initieret af Centret for Frivilligt Socialt Arbejde vil styrke Frivilligrådets viden og
beslutningskompetence.
Udviklingsopgaven indstilles til 115.000 kr.
”Nyt Frivillighus”
Den 3. oktober blev der afholdt et temamøde med politikere og de frivillige. Temaet var etableringen af et
fælles Integrationshus – og/eller et nyt Frivillighus. Konklusionen på nævnte møde var, at der skulle
igangsættes en proces hvor behovet for et evt. nyt centralt beliggende ”Frivillighus” skulle kortlægges.
En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for de frivillige organisationer og en kommunal konsulent
blev dannet. Deres mandat er, at lave et oplæg og behovsanalyse, som skal fremlægges på en stor
workshop/temadag for samtlige interessenter.
Processen, undersøgelsen og workshop/temadag for et nyt Frivillighus i centrum indstilles til 100.000 kr.
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Støtte til frivilligt socialt arbejde i 2018
Formålet med Aalborg Kommunes støtte til frivilligt socialt arbejde er jf. retningslinjerne for støtte, særligt at
vægte et socialt fokus i forhold til svage grupper, dvs. syge, svage og truede/udsatte grupper i samfundet.
Den aktivitet, der søges støtte til, skal understøtte at
 gøre Aalborg Kommune til et bedre sted at leve – blive integreret, få social støtte og/eller en bedre
sundhed og


forbedre vilkårene for ansøgerens frivillige i deres frivillige sociale indsats; herved forstås arbejde
med borgere i en socialt udsat eller sårbar livssituation.

Kendetegnet for målgruppen er jf. retningslinjerne, at deres livssituation kan forhindre dem i deltagelse på
almindelige vilkår fx at få en uddannelse, et arbejde, at deltage i fritidsaktiviteter og kulturelle arrangementer
på egen hånd, eller at indgå i sociale relationer og netværk.
I retningslinjerne er desuden fremhævet særlige principper for tildelingen bl.a.
 at ansøgerne har inspireret og arbejdet med at tiltrække nye brugere og frivillige blandt børn og
unge, erhvervsaktive og seniorer
 at nye foreninger understøttes, så vi styrker den brede vifte af frivillige foreninger og det frivillige
arbejde i Aalborg Kommune
Der vurderes således på antal ansøgere, formålet med indsatsen, hvordan aktiviteten kan gavne
målgruppen, formueforhold og formålet med denne mv. i den konkrete individuelle vurdering af
ansøgningerne.
Der kan gives aktivitetstilskud fra minimum 2.000 kr. og lokaletilskud på op til 75 % af den dokumenterede
lokaleudgift og aktivitetstilskud.

I 2018 er der ansøgt om støtte på i alt 7.950.570 kr. (år 2017 = 8.186.000 kr.)
182 ansøgninger er modtaget (år 2017 = 206 ansøgninger)
17 er førstegangsansøgninger (år 2017 = 28 ansøgninger)
32 ansøgninger er indstillet til afslag (år 2017 = 28 afslag)

Afslag
32 af de 182 ansøgninger indstilles til afslag.
5 ansøgninger

Har allerede modtaget tilskud i 2018 fra 2017 budget.
Børns Voksen Venner, CISEM (incestramte børn), Hjerterummet – Blå Kors,
Hjerteven – Nordjylland og Ældre hjælper Ældre, Aalborg.

5 ansøgninger

Folkeoplysende, erhvervsrette/privat kommercielt og forsvaret

9 ansøgninger

Ingen lokal forankring eller beskrivelse af aktiviteter i Aalborg Kommune

13 ansøgninger

Aktiviteter ikke retter sig mod målgruppen for frivilligt socialt arbejde. Der er
først og fremmest tale om foreninger, hvor målgruppen for aktiviteten er
afgrænset til medlemmerne, venner eller hvor der er tale om en meget konkret
aktivitet, fx en konkret sportsgren, hobby eller Aftenskole lignende
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29 foreninger har ansøgt om forhåndstilsagn i 2019 og 25 foreninger har ansøgt om forhåndstilsagn i 2020.
5 foreninger er indstillet til forhåndstilsagn for 2019 på 92.000 kr. og 2020 på 92.000 kr.
Frivilligrådet og fritidsafdelingen anbefaler en tildeling af tilskud efter konkret ansøgning på i alt 1,96 mio. kr.
fordelt på målgrupper for støtte til frivilligt socialt arbejde.
Målgruppe

Antal Andel Indstillinger Andel Forhåndstilsagn Forhåndstilsagn
ansøgere %
til tilskud
%
2019
2020

Ældre med begrænset
eller intet netværk

47

7,8%

176.000

9%

10.000

10.000

Børn, unge og familier,
fx udsatte unge

28

20,3%

464.000

23,8%

32.000

32.000

Handicappede/fysisk
eller psykisk

10

9,4%

187.000

9,5%

Kvinder og mænd i
krise

6

5,9%

146.000

7,4%

Ofre for vold eller
seksuelle overgreb

3

2,5%

20.000

1%

Misbrugere/tidligere
misbrugere

4

3,2%

28.000

1,4%

6

2,1%

80.000

4,1%

6

6,9%

90.000

4,6%

14

3,1%

70.000

3,6%

25.000

25.000

7

11,5%

130.000

6,6%

9

1,3%

113.500

5,8%

3

1,1%

40.000

2%

39

24,9%

415.500

21,2%

25.000

25.000

182

100%

1.960.000

100%

92.000

92.000

Hjemløse

Sindslidende

Sygdomsgrupper

Flygtninge/indvandrere

Ensomme

Pårørende til
ovennævnte grupper
Andre målgrupper

Antal ansøgninger,
indstillinger og
forhåndstilsagn

Flygtninge/indvandrere: Nordjysk Fødevareoverskud er tildelt 200.000 kr. af byrådet i 2018 og der indstilles
100.000 kr. til mødestedsplatform for flygtninge og ngo´er.
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Ansøgningernes geografiske fordeling
Der er modtaget 182 ansøgninger til denne støtterunde dækkende 2018.
Der er modtaget 152 ansøgninger fra lokaleforeninger m.v. i Aalborg Kommune, 8 ansøgninger fra
Nordjylland og 22 ansøgninger fra foreninger uden for Nordjylland.
Nedenfor ses en opgørelse over geografisk fordeling af foreninger.
Postnumre
Postnumre i uden for Aalborg Kommune
Gandrup
Gistrup
Hals
Klarup
Kongerslev
Nibe
Nørresundby
Storvorde
Sulsted
Svenstrup
Tylstrup
Vadum
Vestbjerg
Vodskov
Aalborg
9200 Aalborg SV
9210 Aalborg SØ
9220 Aalborg Øst
I alt

Antal foreninger
30
3
2
5
2
2
11
11
10
2
6
1
2
1
7
68
4
8
7
182

Ansøgningerne er jf. Frivilligpolitikken gennemgået sammen med Aalborg Frivilligråd på møde med
forvaltningen den 09.11.2017. Der er på baggrund af dialogen foretaget justeringer i støttetildelingen, og
Frivilligrådet anbefaler indstillingen, som den foreligger.
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Bilag:
Bilag - Indstillinger fra Sundheds- og Kulturforvaltningen
Bilag - målgrupper, indstillingstekst og geografi
Bilag - Stillingskandidater 2018
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Punkt 7.

Godkendelse af tilbagebetaling af tilskud fra Rum og Rammer
2015-057349
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at 1000fryd skal
tilbagebetale 114.830 kr. af tilskuddet fra Rum & Rammer 2016
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse:
I forbindelse med behandlingen af Rum & Rammer 2016 bevilligede Sundheds- og Kulturudvalget 257.231
kr. i støtte til Tusindfryd. Tilskuddet blev givet til udarbejdelse af et prospekt for udvidelse af cafe og
spillestedslokale samt midler til opstart af renovering af de fysiske rammer.
De bevilgende midler blev ikke brugt fuldt ud, da Tusindfryds økonomiske situation samt målsætninger og
profil blev ændret i 2016. Det blev i den forbindelse besluttet i Sundheds- og Kulturudvalget, at den ikke
anvendte del af tilskuddet skal tilbagebetales til Rum & Rammer.

Bevilling i alt renovering og prospekt
Anvendt renovering (udgifter 2016):
Anvendt til renovering 2017
Ikke anvendt bevilling:

257.231 kr.
131.236 kr.
11.165 kr
114.830 kr.

Tusindfryd har i regnskabet for 2016 godtgjort at have anvendt 131.236 kr. på renoveringsopgaver
vedrørende en scene, et baglokale og noget nødvendigt el-arbejde.
Sundheds- og Kulturforvaltningen har modtaget en anmodning fra Tusindfryd om at beholde en del af
restbeløbet til udbedring af en revne mellem deres hus og nabohuset samt udbedre enkelte
sætningsskader. Sundheds- og Kulturforvaltningen har været i dialog med AK-bygninger, om en vurdering af
skadernes omfang og prisniveauet.
AK-Bygninger vurderede, at det vil være nødvendigt at skaderne blev udbedret inden den kommende
vinter, og der er derfor anvendt 11.165 kr. til udbedring dette.
Grundet dialogen med AK-Bygninger anbefaler Sundheds- og Kulturforvaltningen, at anmodningen fra
Tusindfryd imødekommes, og at der derfor sendes et krav om tilbagebetaling til Tusindfryd på i alt kr. +
114.830 kr.
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Punkt 8.

Godkendelse af kommissorium vedrørende afklaring af muligheder for etablering af
Sundheds- og Aktivitetshus i Nibe
2017-000465
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender kommissorium
vedrørende afklaring af muligheder for etablering af Sundheds- og Aktivitetshus i Nibe.

Sundheds- og Kulturudvalget 25-10-2017
Anbefales, idet kommissoriet suppleres med, at der skal afdækkes finansieringsmuligheder for projektet. Der
sker desuden inddragelse af de frivillige foreninger og samrådet.
Kommissoriet forelægges budgetforligspartierne.
Daniel Nyboe Andersen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune ønsker at undersøge mulighederne for at udvikle ejendommen på Strandgade 1 i Nibe til
et Sundheds- og Aktivitetshus i tilknytning til lægeklinikken – Lægerne i Nibe.
Ejendommen Strandgade 1 er ejet af Calum, der købte den af Aalborg Kommune. Bygningen husede
tidligere Nibe Rådhus. I huset bor Lægerne i Nibe. Herudover er der på hver side af lægerne arealer på
2
2
henholdsvis ca. 350 m og 575 m , som er ledige.
2

Det er en præmis for eventuel anskaffelse af m i ejendommen, at der afhændes andre arealer. Bygningen
Grønnegade 29, kan komme i spil. Grønnegade 29 er vurderet i henhold til salg, og det er vurderingen, at
indtægter ved salg ikke fuldt ud kan finansiere køb og udvikling af Strandgade 1. AaK Bygninger skal sikre
de bedste modeller for overtagelse af Strandgade 1 samt for afhændelse af Grønnegade 29.
Der har været en indledende dialog og besigtigelse med Calum samt rundvisning i og dialog med
lægeklinikken. Calum er indstillet på at få aktivitet i de tomme lokaler, og vil gerne deltage i videre drøftelser
omkring de forskellige scenarier om mulige leje/eje konstruktioner. Lægerne i Nibe er ligeledes meget
interesserede i et samarbejde. Et mål er, at funktioner og adgang til bygningen skal samtænkes med
lægeklinikken, og konkrete løsningsmuligheder skal beskrives.
Aalborg Kommune ejer bygningen Grønnegade 29 i Nibe, hvor blandt andet Træning distrikt Vest har et
2
areal på ca. 330 m i stueetagen. En mulighed er, at disse aktiviteter kan flytte til Strandgade 1. I hvilket
omfang træningsenheden benytter 1. salen i Grønnegade 29 skal præciseres. Herudover har flere foreninger
2
og aktiviteter til huse i Grønnegade. Arealet, der benyttes hertil udgør ca. 310 m . Sundhedsplejen og
Aalborg Sundhedscenter skal indgå med beskrivelse af tilbud som kan stilles til rådighed for borgerne lokalt i
Strandgade 1.
På den baggrund er der behov for at nedsætte en arbejdsgruppe. I arbejdsgruppen indgår:






2 repræsentanter fra Borgmesterens Forvaltning/AaK Bygninger (formand og sekretariatsfunktionen)
2 repræsentanter fra Sundheds- og Kulturforvaltningen
2 repræsentanter fra Ældre- og Handicapforvaltningen
1 repræsentant fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
1 – 2 repræsentanter fra Lægeklinikken Lægerne i Nibe.

Arbejdsgruppens beskrivelse med samlet anbefaling til proces skal foreligge ved udgangen af 1. kvartal
2018.
Tidsplan
SUN 25. oktober 2017
SUN 13. december 2017
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Bilag:
Kommissorium for arbejdsgruppe til undersøgelse af etablering af Sundheds- og aktivitetshus i Nibe
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Punkt 9.

Godkendelse af forslag til knudepunkter for PLUStur i Aalborg Kommune - NTs
mobilitetsplan
2017-019031
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at NT og Aalborg
Kommune i samarbejde opretter 17 såkaldte knudepunkter i Aalborg Kommune i forbindelse med
realiseringen af NT's mobilitetsplan jf. sagsbeskrivelsen.
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse:
I forbindelse med realiseringen af NT's mobilitetsplan skal der overalt i regionen etableres såkaldte
knudepunkter på centrale steder på hovednettet for den kollektive trafik.
NT's mobilitetsplan
NT’s Mobilitetsplan 2017-20 er den første store plan for Nordjylland, der tager sit afsæt i et nyt tankesæt,
som introduceredes i forbindelse med NT’s nye forretningsplan i 2016. Nøgleordet er mobilitet.
Mobilitetsplanen indeholder en række konkrete aktiviteter på de indsatser, der handler om trafik,
synliggørelse og sammenhæng:
• Det Nordjyske Hovednet
• Mobilitet for alle
• Nye services og transporttilbud
• En tryg og god rejse for alle
• Én indgang for kunden
Indsatserne har som overordnet formål at understøtte øget vækst, trivsel og miljø i Nordjylland gennem
mobilitet. I Mobilitetsplanen defineres en række aktiviteter under de enkelte indsatser. To af disse aktiviteter
er "Det Nordjyske Hovednet" og "Mobilitet for alle".
Det Nordjyske Hovednet
Jernbanenettet udgør en del af rygraden i den regionale kollektive trafik i Nordjylland og er en stærk,
infrastrukturel akse fra nord til syd i regionen. Ambitionen med hovednettet er at udvide busbetjeningen så
den matcher serviceniveauet på jernbanen, og så busnettet også bliver en stabil og attraktiv generator for
vækst, trivsel og miljø i Nordjylland. Ambitionen om at forstærke busbetjeningen på hovednettet skal således
være med til at ensarte serviceniveauet og adgangen til kollektiv trafik i hele regionen.
Hovednettet bliver således forbindelser på kryds og tværs med få stop og timedrift fra morgen til aften uanset om man kører med tog eller bus.
I Aalborg Kommune vil det meste af de lokale bybusnet være en del af hovednettet, da de fleste bybuslinjer
har mindst timedrift hverdage, aften og weekend.
Mobilitet for alle
Hovednettet er meget stormasket, og mange borgere bor ikke tæt på hovednettets stoppesteder. Disse
borgere har i dag FLEXtur som alternativ, men der mangler især visse steder i de tyndtbefolkede områder et
billigere tilbud, da FLEXtur koster en del i forhold til traditionel kollektiv trafik.
I Mobilitetsplanen etablerer NT derfor et nyt tilbud - PLUStur - som er en forlængelse af hovednettet ud til de
borgere, som bor langt væk fra nærmeste stoppested. Tanken er, at man kan tilkøbe en PLUStur fra
bopælen til Hovednettet - og igen fra Hovednettet til endestationen, hvis også denne ligger langt væk fra
kollekiv trafik.
Skift mellem PLUStur og Hovednettet sker på såkaldte knudepunkter, som hver kommune i samarbejde med
NT udpeger.
I alt har Aalborg Kommune og NT fundet 17 egnede knudepunkter, som i løbet af de næste tre år (20182020), vil blive etableret med knudepunkts markør, stoppested, køreplaner, realtidsinformation, holdeplads til
samkørsel, flextrafik, kys og kør, taxa mv.
De 17 knudepunkter i Aalborg Kommune er:
Nord:
Tylstrup
Vadum
Vestbjerg
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Vodskov
Gandrup
Hals

Syd-vest:
Farstrup
Nibe
Frejlev
Svenstrup
Ferslev
Syd-Øst:
Visse
Gistrup
Fjellerad
Storvorde
Kongerslev
Mou
Derudover er der knudepunkter i nabokommuner, som borgere i Aalborg Kommune også kan blive kørt til,
hvis systemet finder, at dette giver den hurtigste rejse. Det gælder f.eks.:
Nørhalne
Aabybro
Hjallerup
Vegger
Støvring St.
Blenstrup
Bælum
Knudepunkterne er udvalgt, så de ligger fornuftigt i forhold til områdets geografi, og vil sammen med
PLUStur sikre, at alle borgere i Aalborg Kommune kan benytte den kollektive trafik - uanset hvor man bor.
Knudepunkterne vil kunne benyttes af alle borgere i Aalborg Kommune, som bor mere end 1.000 m fra
hovednettet.
Udgifterne til etablering af knudepunkterne er estimeret til 2,35 mio. kr over en tre-årig periode fra 2018 til
2020. Aalborg Kommunes andel, som er 1,175 mio. kr., er indeholdt i Aalborg Kommunes budget for
Kollektiv Trafik. Resten betaler staten, som støtter projektet.
Bilaget viser skitse over hovednet og knudepunkter i Aalborg Kommune, samt området som efter 03.01.2018
betjenes med PLUStur.
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Bilag:
Oversigtskort PLUStur Aalborg Kommune
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Punkt 10.

Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune og Fonden Musikkens
Hus i Nordjylland
2017-055505
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender samarbejdsaftalen imellem Aalborg Kommune
og Fonden Musikkens Hus i Nordjylland.
Beslutning:
Anbefales.
Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Sundheds- og Kulturforvaltningen og Fonden Musikkens Hus i Nordjylland har udarbejdet en
samarbejdsaftale for perioden 2018 – 21. Aftalen definerer relationen mellem fonden og Aalborg Kommune
og fungerer som et styringsværktøj i samarbejdet og internt for hhv. kommunen og Musikkens Hus. Aalborg
kommune yder tilskud til fonden og har pligt til at føre tilsyn med, at det kommunale tilsyn anvendes til de
formål, hvortil det er udbetalt.
Musikkens hus modtager også driftstilskud fra staten og er derfor omfattet af lov nr. 1531 af 21. dec. 2010
om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet
(driftstilskudsloven) og den dertil hørende bekendtgørelse nr. 1701. Aalborg kommune har tilsynspligten i
forhold til statens tilskud.
Aftalen tager afsæt i Aalborg Kommunes kulturpolitik 2013 – 2018 og i fondens formål, som det er beskrevet
i vedtægterne.
Musikkens Hus drives af en erhvervsdrivende fond, der har til formål at fremme den musikkulturelle aktivitet i
Nordjylland. Huset danner ramme om Musikkens Hus egen koncertvirksomhed, men rummer også de faste
beboere Aalborg Symfoniorkester, Det Jyske Musikkonservatoriums afdeling i Aalborg og
musikuddannelserne ved Aalborg Universitet. Projekterne Aalborg Operafestival og Orkester Norden er også
hjemmehørende i Musikkens Hus.
Musikkens Spisehus er et datterselskab til fonden og drives som en selvstændig virksomhed.
Udvikling
Musikkens Hus er både et producerende og et faciliterende kulturhus med en væsentlig ambition om at være
et levende koncerthus, som tiltrækker et nyt koncertpublikum.
Strategiske målsætninger for aftalen
1. Udvikle klassisk musik til nye målgrupper
2. Styrke musik i nye sammenhænge/ nye møder/ inkluderende samarbejder
3. Udforske mulighederne for samarbejde bredt i Nordjylland
4. Arbejde med talentudvikling
Ovenstående målsætninger er i aftaleperioden konkretiseret i følgende udviklingsmål
1. Musikkens hus vil hvert år afvikle to koncertformater, som forener det bedste fra den klassiske og
den rytmiske genre. Ambitionen er 2 – 5 koncerter årligt i hvert format.
Musikkens hus vil have fokus på børn og unge og i aftaleperioden afvikle mindst 20 skræddersyede
tilbud til målgruppen.
2. Musikkens Hus vil skabe nye konstellationer, som giver publikum anledning til at møde musik på nye
måder. Der vil i aftaleperioden være mindst 15 arrangementer af denne kaliber.
3. Musikkens Hus vil afsøge mulighederne for nye og anderledes samarbejder.
4. Musikkens hus huser Orkester Norden frem til 2018. Musikkens Hus vil fortsat opdyrke samarbejdet
med relevante aktører med henblik på at udvikle talentarbejdet i Nordjylland. Musikkens Hus udvikler
i perioden en Musikkens Talentpulje.
Musikkens Hus følger hvert år, i årsberetningen, op på udviklingsmålene.
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Bilag:
Samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune og den erhvervsdrivende fond Fonden Musikkens Hus i
Nordjylland for perioden 01.01.2018 - 31.12.2021
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Punkt 11.

Godkendelse af nyt arbejdsgrundlag for Kunsthal Nord
2017-059392
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender
1.
2.

forslag til nyt arbejdsgrundlag for den kommunale institution Kunsthal Nord, og
at Sundheds- og Kulturforvaltningen i samarbejde med Kunsthal Nord undersøger muligheden
for at Kunsthal Nord ved evt. overgang fra kommunal til selvejende institution vil kunne styrke
realiseringen af institutionens udviklingspotentiale.

Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Sundheds- og Kulturforvaltningen og Kunsthal Nords ledelse vurderer det hensigtsmæssigt i den løbende
professionaliseringsproces at justere i arbejdsgrundlaget for den kommunale institution.
Justeringerne er foreslået med baggrund i høstede erfaringer samt skelen til Kulturministeriets anbefalinger
vedr. god ledelse i kulturinstitutioner.
Kunsthal Nords ledelse har haft stor glæde af sparring med det eksisterende Advisory Board, men i relation
til forestående udskiftning her efter fire år, har ledelsen et ønske om at sparringspartnerne i højere grad
udpeges med baggrund i institutionens behov frem for repræsentation fra interessenter inden for
kunstformidlingsfeltet.
Advisory Board tænkes styrket med udpegning af såvel lokale, som nationale kapaciteter med kompetencer,
der kan styrke institutionens professionelle virke: Strategisk udvikling, lokal forankring, bæredygtig økonomi,
kunstfaglig indsigt, uddannelse/forskning, fundraising og markedsføring.
Advisory Board udpeges af Kunsthal Nords leder i samråd med Aalborg Kommune.
Ændring i udpegningsprocedure er vendt med siddende Advisory Board, som bifalder nedlæggelse af fast
repræsentation.
I det hidtidige arbejdsgrundlag præciseres det at lederen har det fulde kunstneriske ansvar for
udstillingsprogram og relaterede aktiviteter. Herunder anføres endvidere at lederen samarbejder med et
rådgivende udstillingsudvalg.
Udstillingsudvalget er reguleret i bilaget ”Formål og sammensætning af udstillingsudvalg for Kunsthal Nord”,
Hvoraf det fremgår at udstillingsudvalget udpeges af eksterne partnere med risiko for
interessemodsætninger.
Sundheds- og Kulturforvaltningen og Kunsthal Nords leder foreslår det rådgivende udstillingsudvalg nedlagt
og at udstillingsdelens formål indskrives i arbejdsgrundlaget. Kunsthallens leder vil kunne søge uvildig
sparring i kollegiale sammenhænge blandt ligestillede kunsthaller.
Arbejdsgrundlaget forpligter endvidere den kommunale institution til at assisterer foreningen Aalborg
Kunstpavillon med administrative opgaver efter nærmere aftale.
Sundheds- og Kulturforvaltningen anbefaler at Kunsthallen opsiger aftalen i lyset af, at Aalborg
Kunstpavillons ikke længere er prioriteret med kommunale tilskud og ikke i årene 2015 – 2017 har formået at
afvikle udstillinger og arrangementer i et nævneværdigt antal.
Forslaget til ændringer konsekvensretter endvidere en række formuleringer under hensyntagen til ændringer
i forvaltningsstrukturen.
Sundheds- og Kulturforvaltningen foreslår endvidere at forvaltningen undersøger muligheden for at Kunsthal
Nord ved evt. overgang fra kommunal til selvejende institution vil kunne styrke realiseringen af institutionens
udviklingspotentiale.
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Bilag:
Kunsthal Nord - NYT arbejdsgrundlag Synops
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Punkt 12.

Godkendelse af "Bevæg Dig For Livet" visionsaftale med DIF og DGI
2017-003650

Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at
Sundheds- og Kulturudvalget godkender ”Bevæg Dig
For Livet” visionsaftalen med DIF og DGI.
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
På Sundheds- og Kulturudvalgets møde den 08.02.2017 godkendte udvalget at Aalborg Kommune indgår
samarbejdsaftale med DIF/DGI om projekt Visionskommune "Bevæg dig for livet". Udkast til aftalen er
vedlagt.
Aftalen har som målsætning at få flere til at være fysisk aktive, samt at skabe en positiv udvikling i antallet af
medlemmer i idrætsforeninger, uniformerede korps og flere deltagere på sundhedshold på aftenskolerne.
Aftalen løber over 5 år. Fra d. 1. januar 2018 til d. 31. december 2022.
Aalborg Kommunes øvrige forvaltninger er inddraget i aftalens indsatsområder. Organiseringen er
struktureret med en overordnet Politisk Styregruppe med bl.a. repræsentanter fra DIF, DGI,
Folkeoplysningsudvalget samt rådmand og direktør for Sundheds- og Kulturforvaltningen. Dernæst er der en
Projektgruppe med operationelt fokus, samt en Følgegruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra hhv.
Sundheds- og Kulturforvaltningen, Skoleforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Ældre- og
Handicapforvaltningen og By- og Landsskabsforvaltningen med strategisk tværgående fokus. Hertil er
projektorganisationen varetaget af en fælles projektleder, ansat i Aalborg Kommune, Sundhed, Fritid og
Landdistrikt, samt med reference til ledelsen i DGI Nordjylland.
Aftalen skrives under af borgmester, rådmand for Sundheds- og Kulturforvaltningen, formanden for DGI,
formanden for Danmarks Idrætsforbund (DIF) og formanden for DGI Nordjylland.
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Bilag:
Bevæg Dig For Livet - Visionsaftale - Aalborg Kommune 2018-2022
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Punkt 13.

Godkendelse - Aftenskoler - Nye Fritidspolitiske Retningslinjer for tilskud til private
lokaler
2016-017962
Folkeoplysningsudvalget indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender de nye Fritidspolitiske
Retningslinjer for tilskud til private lokaler for aftenskoler - gældende fra 1. januar 2018
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Forvaltningen har, i samarbejde med Folkeoplysningssamvirket, udarbejdet nye Fritidspolitiske Retningslinjer
for tilskud til private lokaler for aftenskoler.
I forbindelse med vedtagelsen af Aalborg Kommunes ny Fritidspolitik blev det besluttet under Vision 5 –
Faciliteter, at lokaletilskudsmodellen på aftenskoleområdet ændres, således at tilskuddet bliver
aktivitetsafhængigt, altså tilskud pr. aktivitetstime, i stedet for at der ydes et tilskud til faciliteten, uanset
benyttelsesgraden.
Folkeoplysningsudvalget er løbende blevet orienteret om processen og sagsbeskrivelse samt udkast til
overordnede principper for en ny lokaletilskudsmodel, blev fremsendt til Folkeoplysningsudvalgets
orientering den 28. juni 2017 – sagen er vedlagt som bilag.
Forvaltningen har efterfølgende, i samarbejde med Folkeoplysningssamvirket, udarbejdet et udkast til nye
Fritidspolitiske retningslinjer for tilskud til private lokaler for aftenskoler gældende fra 1. januar 2018 – udkast
til retningslinjer er vedlagt som bilag.

Forvaltningen kan oplyse:
at det er Sundheds- og Kulturudvalget, der har beslutningskompetencen vedr. godkendelse af
nye/ændrede retningslinjer på aftenskoleområdet.
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Bilag:
Folkeoplysningsudvalget 28-06-2017 Orientering - Aftenskoler - ny lokaletilskudsmodel
Retningslinjer for tilskud til private lokaler for aftenskoler
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Punkt 14.

Orientering om pædagogisk og økonomisk tilsyn med daghøjskolerne i Aalborg 2017
2017-057353
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering redegørelse
vedr. tilsyn med daghøjskolerne i Aalborg.
Beslutning:
Til orientering.
Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I henhold til rammeaftale mellem Aalborg Kommune og Daghøjskolerne i Aalborg varetager Sundheds- og
Kulturforvaltningen det pædagogiske og økonomiske tilsyn med skolernes samlede aktiviteter.
Det pædagogiske tilsyn sker med udgangspunkt i Folkeoplysningsloven, den enkelte daghøjskoles
vedtægter og virksomhedsplan samt bestemmelser i den til enhver tid gældende rammeaftale mellem
Daghøjskolerne i Aalborg og Aalborg Kommune.
Målet med tilsynet er at sikre, at daghøjskolerne lever op til de formål og retningslinjer for undervisningen,
der er beskrevet i ovennævnte rammeaftale. Det betyder, at der skal være tale om undervisning med
folkeoplysende og beskæftigelsesfremmende sigte tilrettelagt for voksne. I Aalborg Kommune tillægges
kulturelle og folkeoplysende aktiviteter særlig vægt.
Forvaltningens økonomiske tilsyn med daghøjskolerne sker med udgangspunkt i den enkelte daghøjskoles
budget, samt årsregnskab. Derudover er forvaltningen i forbindelse med det årlige tilsyn i dialog med de
enkelte daghøjskoleledere.
Tilsynet i 2017 er varetaget af 2 repræsentanter fra forvaltningen med kendskab til lovgivningen og
daghøjskolernes pædagogiske virke og tilsynet har givet anledning til følgende kommentarer:
Forvaltningen har besøgt de 3 daghøjskoler, der er godkendt i Aalborg Kommune: AOF Nord Daghøjskolen
Aalborg og Nørresundby, FOKUS Folkeoplysning Daghøjskolen, samt Sind Daghøjskole, Aalborg.
Pr. 1. februar 2017 overtog Fokus Folkeoplysning Daghøjskolen, Kvindedaghøjskolens aktiviteter, herunder
personale. Kvindedaghøjskolen vil fremover være en integreret del af Fokus Folkeoplysning Daghøjskolen,
men vil også fremover beholde sin selvstændige profil.

Faktaboks:

AOF Nord
Daghøjskolen
FOKUS Folkeoplysning
Daghøjskolen
Kvindedaghøjskolen
Sind Daghøjskole,
Aalborg

Årslever
Regnskab
2012

Årselever
Regnskab
2013

Årselever
Regnskab
2014

Årselever
Regnskab
2015

Årselever
Regnskab
2016

Årselever
Forventet
2017

41

20

24

80

121

132

201

170

187

206

332

204

125
87

91
87

61
75

79
96

52
115

70

Note 1. En årselev beregnes som én elev i 40 uger.

Det er forvaltningens indtryk, efter en spændende og konstruktiv dialog med de enkelte skolers ledere, at
daghøjskolerne opfylder rammeaftalens formål og tilbyder undervisning på et højt pædagogisk og fagligt
niveau med udgangspunkt i vedtægter, virksomhedsplaner samt rammeaftalen med Aalborg Kommune.
Desuden er opfattelsen den, at daghøjskolerne gør meget ud af at efterleve deres egen vision, nemlig at
daghøjskolernes mål er at være visionære institutioner, der skaber lærings- og udviklingsmiljøer for
mennesker, som har behov for at nyorientere sig i livet.
Daghøjskolernes kundekreds er hovedsagelig Aalborg Kommune, herunder Jobcenter Aalborg, men der
samarbejdes også med fagforbund, virksomheder og enkeltpersoner.
Daghøjskolerne arbejder til stadighed på at geare deres organisationer, til den virkelighed samarbejdet med
kommunen kræver, idet omlægninger af aktiveringspolitikken oftest betyder ændrede vilkår for de
rammeaftaler, der er indgået med daghøjskolerne.
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Alle skolerne har således haft en aktivitetsfremgang fra 2014 til 2016 (med undtagelse af
Kvindedaghøjskolen), men pga. ændringer i jobcenter Aalborgs målsætning med hensyn til hurtigere
aktivering af kontanthjælpsmodtagere, har der for 2 af skolernes vedkommende i 2017, været en betydelig
nedgang i antallet af kursister.
På trods af ovenstående, ser daghøjskolernes økonomi fornuftig ud, men Forvaltningen vil fortsat følge
daghøjskolernes økonomiske situation nøje.
Sind Daghøjskole har tidligere fået dispensation af Aalborg kommune til at etablere et rygerum for
kursisterne. Skolen har valgt at nedlægge rygerummet og kan nu kalde sig for en røgfri skole.
Tilsynene har ikke givet anledning til yderligere kommentarer.

Forvaltningen kan oplyse:
at pr. 1. juli 2002 overgik daghøjskoleområdet til kommunerne – som et nyt afsnit i Folkeoplysningsloven
at med virkning fra 2004 blev det frivilligt for kommunerne, hvorvidt man ville drive daghøjskolevirksomhed
at Aalborg Kommune, i den forbindelse, valgte at indgå en rammeaftale med daghøjskolerne i Aalborg,
således at de kunne fortsætte deres aktiviteter
at de 3 godkendte daghøjskoler i Aalborg Kommune, alle modtager et grundtilskud samt en kvote til frit
optag i henhold til gældende rammeaftale mellem daghøjskolerne i Aalborg og Aalborg Kommune
at det samlede budget for 2017, i henhold til rammeaftalen, var på i alt kr. 3.386.000.
at rammen til grundtilskud i henhold til rammeaftale 2008, blev ændret i forbindelse med vedtagelsen af
budget 2010, således at der kun udløses ét grundtilskud pr. daghøjskole – uanset antallet af årselever,
og
at beslutningskompetencen vedr. daghøjskoler er uddelegeret til Sundheds- og Kulturudvalget.
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Bilag:
Tilsyn med AOF Nord Daghøjskolen 2017
Tilsyn med Sind Daghøjskole Aalborg 2017
Tilsyn med Fokus Folkeoplysning Daghøjskolen 2017
Daghøjskoler - Rammeaftale 2008
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Punkt 15.

Godkendelse af sindeskrivelse til fodboldklubben B52 vedrørende fastholdelse af
bevilling til kunstgræsbane i 2020
2017-000122
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget anbefaler Forligspartierne,
at der udarbejdes en sindetskrivelse til fodboldklubben B52, hvor af det fremgår, at bevillingen på 2 mio. kr. i
2020 til anlæg af en kunstgræsbane fastholdes.

Beslutning:
Anbefales.
Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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I forbindelse med budget 2017 blev der afsat 6 mio. kr. til etablering af kunstgræsbaner i Aalborg Kommune
med en fordeling på 2 mio. kr. i 2018, 2 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. i 2020. Kompetencen til beslutning om
banernes placering blev udlagt til Folkeoplysningsudvalget, som valgte at yde et tilskud på 2 mio kr. i 2018 til
Aalborg KFUM, 2 mio. kr. i 2019 til Nibe Boldklub og 2 mio. kr. i 2020 til B52. Derudover valgte
Folkeoplysningsudvalget at yde et tilskud på 1 mio. kr. i 2019 fra prioriteringskataloget som supplement til
den 1 mio. kr. der tidligere var øremærket til en bane nord for fjorden, således at Vodskov IF også kan
anlægge en bane i 2019 med et tilskud på 2 mio. kr.
Sundheds- og Kulturforvaltningen har fået en henvendelse fra B52 gående på, at de gerne vil etablere deres
kunstgræsbane allerede i 2018. De har nemlig fundet den resterende økonomi via fondsmidler og har fået en
aftale med et pengeinstitut om lån af de 2 mio. kr. indtil det kommunale tilskud kommer til udbetaling i 2020.
Derfor ønsker B52 og pengeinstituttet en sindeskrivelse fra byrådet om en fastholdelse af bevillingen på de 2
mio. kr. i 2020.

Sundheds- og Kulturudvalget

Møde den 13.12.2017
kl. 09.00

Side 52
2 afaf276

Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 16.

Godkendelse af indstillinger fra Puljen til mindre lokale projekter i landdistriktet
(AKA-puljen)
2017-052408
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, efter indstilling fra Aalborg Kommunes Aktionsgruppe
(AKA-Indstillingsudvalg), at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,
at den samlede indstilling på i alt kr. 644.827 følges, og
at finansieringen tages fra midlerne afsat til landdistriktspuljen til lokale projekter (AKA-puljen).
Beslutning:
Godkendt.
"Bedre bymiljø i Nørre Tranders" drøftes på rådmands-/direktørmøde med By- og Landskabsforvaltningen.
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Godkendelse af indstillinger til Puljen til mindre lokale projekter i landdistriktet
(AKA-Puljen)

Sagsbeskrivelse
Beløbsramme for puljerne under AKA-indstillingsudvalg er på 1.500.000 kr. i 2017, hvoraf ca. 1 mio. kr. er
afsat til Hovedpuljen, ca. kr. 400.000 til Forsamlingshuspuljen og ca. kr. 100.000 til KVIK-puljen.
KVIK-puljen har i 2017 modtaget 25 ansøgninger og uddelt midler til 17 events og arrangementer for i alt kr.
128.300. KVIK-puljen var næste opbrugt i juni, og AKA-Indstillingsudvalg valgte at tilføre puljen yderligere
kr. 25.000 fra den samlede ramme. Disse ekstra midler var disponeret til ansøgninger medio august,
hvorefter det blev meldt ud på kommunens hjemmeside, at KVIK-puljen igen vil kunne søges i 2018, se bilag
–KVIK-puljen 2017.
Ved efterårets ansøgningsfrist til Hovedpuljen og Forsamlingshuspulje modtog Forvaltningen i alt 36
ansøgninger om midler, heraf 15 til Forsamlingshuspuljen. Én ansøgning til Hovedpuljen blev trukket tilbage
af ansøger under sagsbehandlingsperioden, hvorved der var 23 ansøgninger til behandling i AKAIndstillingsudvalg til Hovedpuljen.
Den resterende ramme til uddeling ved efterårets ansøgningsrunde er på kr. 644.827. AKA-Indstillingsudvalg
indstiller til, at den samlede ramme opbruges med fordelingen kr. 264.459 til 9 ansøgninger til Hovedpuljen
og kr. 380.368 til 13 ansøgninger til Forsamlingshuspuljen, hvoraf én indstilling dækker over 2 ansøgninger
fra samme forening. Begrundelserne for indstillingerne fremgår af bilag – Oversigtsskema.
AKA-Indstillingsudvalgs indstillinger til Hovedpuljen fremgår af nedenstående tabel:
Foreningens navn

Projekttitel

Nørre Tranders Borgerforening

Bedre bymiljø (Forprojekt)

Afslag

Gistrup Samråd / Borgerforening

Bytorv i Gistrup (Forprojekt)

Afslag

Holtet-Gåser Landsbylaug

Opbevaringsskur

50.000

Gudumholm Borgerforening

Container / skur

Afslag

Egense Sejlklub

Grejbank

Afslag

Gistrup Samråd / Beboerforening

Flagallé

Afslag

Dokkedal Borgerforening

Flagstænger

27.000

Kystbysamrådet Egense, Dokkedal og Mou

Egeplankebænke på torv

28.440

Nr. Kongerslev

Udskiftningsbokse samt
bord-bænke-sæt

Afslag

Svenstrup Samråd

Telt

Afslag

Godthåb Samråd

Bord-bænke-sæt

Afslag

Staun Borgerforening

Terrassevarmer, hynder og
hyndeboks, opslagstavler

7.923

Foreningen Charity - Dokkedal

Legeplads / Bålhytte /
Shelters

Afslag
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Gandrup Sportsklub

Legeplads

50.000

Stau Bådelaug

27.000

Bislev Samråd

Traktor m.
multifunktionsenhed
Plæneklipper

Storvorde-Sejlflod Borgerforening

Hjemmeside

15.000

Gistrup Samråd / Borgerforening

Hjemmeside

15.000

Hals Turistforening

Reklamefilm på Facebook

Afslag

Storvorde-Sejlflod Borgerforening

Afslag

Vadum Borgerforening

Reklamefilm på YouTube og
Facebook
Lærred til projektor

Grundejerforeningen "Vesterstrand"

Blomsterløg og buske

Afslag

Rideklubben Gauti

Etablering af el og vand

Afslag

I alt indstillet til Hovedpuljen

44.096

Afslag

264.459

AKA-Indstillingsudvalgs indstillinger til Forsamlingshuspuljen fremgår af nedenstående tabel:
Foreningens navn

Projekttitel

Forsamlingshuset St. Restrup Friskole

Udendørs borde-bænke-sæt

28.247

Langholthallen

Borde og stole mm

Afslag

Hvorupgård Borgerforening

Stole og hynder.

13.688

Volsted Borgerforening

Borde og stole

35.259

Barmer Borgerforening

Udskiftning af indvendige
døre
Opvaskemaskine, projektor
og lærred,
handicaptilgængelighed
Køkkeninventar
Køleskab, gryder og pander

34.388

Opvaskemaskine og
støvsuger
Køkken hvidevarer og renov.
af gulv.

22.894

50.000

Øster Uttrup Borgerforening

Isolering af loft og
varmestyring
Renovering af murværk og
1/3 til Belysningsprojekt (se
begrundelse i
oversigtsskemaet)
Drikkevandinstallationer

St. Ajstrup Borgerforening

Renovering af festsal

30.209

Kultur- og Borgerhuset v Hammer Bakker Samrådet for Grindsted og Uggerhalne

Tag udskiftning

Afslag

Brændskov Forsamlingshus

Lundby Kultur- og Forsamlingshus
Komdrup Forsamlingshus
Nørholm Forsamlingshus
Nr. Kongerslev Borgerforening
Fritidshuset Dall Villaby

Indstillinger i alt til Forsamlingshuspuljen

Sundheds- og Kulturudvalget

Indstillet i kr.

27.307

16.976

50.000

30.000

41.400

380.368
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Bilag:
Ansøgningsoversigt Kvik-puljen 2017
Oversigtsskema for AKA-puljen - efterår 2017
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Punkt 17.

Godkendelse af restfinansiering til projekt "Renovering af Huul Mølle"
2013-19043

Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at der af
Landdistriktsrammen bevilges et tilskud på max kr.380.000 kr., som udgør det maximale
restfinansieringsbehov til igangsætning af renoveringsarbejdet vedr. projekt "Renovering af Huul Mølle",
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Huul Møllelaug har samlet næsten 3,2 mio. kr. ind fra hovedsagelig eksterne fonde og puljer til projekt
”Restaurering af Huul Mølle”. Huul Mølle er en vandmølle fra 1400-tallet, beliggende ved Vokslev og det
naturskønne område ved Binderup Å, og hvor et tidligere støttet rekreativt projekt ”Vokslev Kultur og
Natursti” danner rammen om møllen.
Arbejdet med projekt ”Renovering af Huul Mølle” startede for ca. 10 år siden, hvor Vokslev Samråd og siden
et nystiftet møllelaug begyndte at undersøge mulighederne for at få den forfaldne møllebygning bevaret for
eftertiden. Bl.a. blev der indhentet udtalelse om møllens kulturhistoriske værdi ved Museumsinspektør og
mølleekspert Lise Andersen (bilag), og en faguddannet møllebygger har gennemgået møllens og
mølleværkets stand.
I efteråret 2013 var renoveringsbehovet og budgettet herfor tilstrækkeligt gennemarbejdet, og Huul
Møllelaug startede fundraisingsprocessen op. I august 2017 gennemførtes licitation, der viste, at
finansieringsbehovet til renoveringsopgaven var i alt incl. moms på 3.575.000 kr.
Der er i alt fundraiset 3.195.000 kr., hvoraf Puljen til forskønnelse og udvikling af byer i Aalborg Kommunes
landdistrikt har givet tilsagn om 600.000 kr. Af dette tilsagn er 150.000 kr. anvendt til mølleteknisk
registrering og mindre forbedringer af publikumsforholdene. Der er søgt og givet byggetilladelse til
renoveringsarbejdet.
Projektet har pt. tilsagn om midler fra flg.:
Puljen til forskønnelse og udvikling (2013), restbeløb:
Nordjysk Smågriseslag i Vokslev:
Realdania:
Augustinus Fonden:
Byfornyelsesmidler, Aalborg Kommune:
Byfornyelsesmidler, Staten 70%:
Fonden til bevarelse af værdifulde gamle huse, Nibe:
Fonden til bevarelse af gamle Aalborg huse:
Grøn Ordning, (indstillet og garanteret af By og Land):
Støttetilsagn i alt

kr. 450.000
kr.
25.000
kr. 1.225.000
kr. 200.000
kr. 300.000
kr. 700.000
kr.
25.000
kr.
25.000
kr. 245.000
kr. 3.195.000

Ansøgningen til Grøn Ordning (vindmølle-pulje under Energinet) er indstillet af By- og Landskabsudvalget og
er under sagsbehandling i Energinet med seneste svarfrist februar 2018. By- og Landskabsforvaltningen har
stillet garanti for beløbet i tilfælde af, at Energinet giver afslag på ansøgningen.
Møllelauget har været meget aktive i den nu 4 årige fundraisingsproces og har efter forvaltningens vurdering
afprøvet alle kendte og relevante fonde. Forvaltningen har på den baggrund vurderet, at en bevilling fra
Sundheds- og Kulturudvalget af restfinansiering er eneste reelle tilbageværende mulighed for at få projektet
fuldfinansieret.
Det har været en forudsætning for, at forvaltningen vil indstille sagen til Sundheds- og Kulturudvalget, at alle
øvrige bevilligede tilsagn er afklaret, og at der er gennemført licitation, der sandsynliggør projektets
finansieringsbehov. Disse forudsætninger er opfyldt, idet Møllelauget primo oktober har afleveret et
gennemarbejdet materiale, hvor det sandsynliggøres, at såfremt Sundheds- og Kulturudvalget bevilliger en
ramme på max 380.000 kr., vil projektet kunne igangsættes til foråret 2018, når frosten er af jorden.
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Bilag:
Bilag - Udtalelse fra Nordjyllands Historiske Museum
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Punkt 18.

Godkendelse af projekter til puljen til forskønnelse og udvikling
2017-023729
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, efter indstilling fra ”Bedømmelsesudvalget for Puljen til
forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet”, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender
at Bedømmelsesudvalgets samlede indstilling om uddeling af kr. 4 mio. til projekter i landdistriktet følges, og
at finansiering af midlerne tages fra "Puljen til forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet" afsat på
budgettet 2018.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
I forbindelse med budgetforhandlingerne i 2011 blev det besluttet, at der fra 2013 og i overslagsårene
afsættes kr. 4.0 mio. til en pulje til byforskønnelse og udvikling af byerne i landdistriktet.
Puljen bygger på ansøgninger fra lokale foreninger (samråd, borgerforeninger mv.) og ansøgningerne
behandles af et bedømmelsesudvalg, som indstiller ansøgningerne til Sundheds- og Kulturudvalget. Der er
afsat 4 mio. kr. til puljen i 2018. Ansøgningsproceduren gennemføres i 2017, med henblik på udmøntning i
2018.
Bedømmelsesudvalget består af afdelingschefen for Sundhed, Fridtid og Landdistrikt (formand), lederne af
hhv. Park og Natur, Trafik og Veje, samt Plan og Udvikling i By- og Landskabsforvaltningen og 3
repræsentanter fra Landsbyerne i Aalborg Kommune (LAK). Landdistriktsgruppen er sekretariat for puljen,
og bistår projektholderne med rådgivning om projektudvikling.
Til puljen til Forskønnelse og Udvikling modtog Sundheds- og Kulturforvaltningen i maj 2017 i alt 13
projektforslag, hvoraf 7 projekter blev prækvalificeret. De 7 projektforslag har modtaget projektrådgivning mv.
fra landdistriktskonsulenterne, og har siden maj 2017 udviklet og beskrevet projekterne yderligere samt
klargjort dem til ansøgningsfristen nov. 2017. Fra ansøgningsrunden 2016 indgår desuden 4 ansøgninger,
som til ansøgningsrunden 2016 ikke var klar til at indsende en endelig ansøgning.
Til ansøgningsfristen den 6. november 2017 har forvaltningen modtaget 10 ansøgninger. Det samlede
ansøgte projektsum for de 10 projekter er 4.9 mio. kr. Bedømmelsesudvalget vurderer, at alle projekter er af
en sådan karakter, at alle projekter bør tilgodeses. Da det samlede ansøgningsbeløb overstiger rammen på
4 mio. kr. er projekterne vurderet ud fra mulighed for yderligere ekstern finansiering, skalering samt
indhentning af yderligere tilbud. De indstillede projekter er (se bilag 1 for yderligere oplysninger):

Projekter

Indstillet beløb, kr.

Skovstrup Borgerforening, Projekt "Rekreative tiltag" i projekt
"Skovrejsning på Vaarstvej"
Visionsgruppen i Ferslev, ” Ny legeplads”

280.000

Dall Borgerforening, ”Ved landsbyens gadekær”

450.000

Sebber Kulturbrugs og Sebber Borgerforening, ”Forskønnelse af
udearealer ved Kulturbrugsen”
Gandrup Borgerforening, ”Toilet og magasinbygning”

350.000

Dokkedal Borgerforening, ”Stejlgabet – formidling og styrkelse af
området”
Kongerslev kulturhus / forsamlingshus med stiforbindelse

350.000

Vokslev Samråd, ”Blomsterende samlingssted”

350.000

Torderup Borgerforening, ”rekreativt samlingssted”

130.000

”Byfornyelse i børnehøjde” i Farstrup

720.000

250.000

620.000

4.000.000

I alt
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Bilag:
Oversigtsskema, Forskønnelsespuljen nov.
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Punkt 19.

Godkendelse af fortsættelse af Sundhed i Bevægelse
2017-028177
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om status
på Sundhed i Bevægelse til efterretning og godkender
at Haraldslund Vand- og Kulturcenter fortsat får et årligt driftstilskud svarende til differencen mellem
driftsomkostninger og indtægter via brugerbetaling. Dette estimeres til 682.000 kr. til drift af tilbuddet i
Haraldslund, Ulsted og Nibe,
at aftalen er gældende fra 1.1.2017 og kan opsiges af begge parter med et halvt års varsel, og
at driftstilskuddet finansieres af Sundhedspuljen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Sundhed i Bevægelse er et vedligeholdelsestræningstilbud med tilhørende caféaktivitet for borgere med
kroniske sygdomme. Aktiviteterne foregår i Haraldslund Vand- og Kulturhus og på to satellitfunktioner i
Gandrup Sundheds- og foreningshus og Nibe Idræts- og Kulturcenter. Her har deltagerne mulighed for at
træne med udgangspunkt i eget funktionsniveau og mødes med andre i samme situation. Efter endt
rehabilitering henviser Sundhedscenter Aalborg til tilbuddet.
Sundhed i Bevægelse blev etableret som et projekt i 2005. I 2008 overgik Sundhed i Bevægelse fra
projektstatus til et drift. Der er indgået aftale med Haraldslund Vand- og Kulturhus om drift af tilbuddet. Den
nuværende aftale løber i perioden 01.09.2014 - 31.12.2017.
Oprindeligt var tilbuddet afgrænset til kræft- og hjertepatienter. Sundheds- og Kulturudvalget besluttede i
forbindelse med orientering om status på indsatsen 11.11.2015, at tilbuddet på Haraldslund skulle udvides til
andre diagnosegrupper og at tilbuddene i Nibe og dengang Ulsted skulle udvides med hjertepatienter.
Samtidig blev størrelsen på driftstilskuddet fastsat, så det svarede til differencen mellem driftsomkostninger
og indtægter via brugerbetaling. Tilskuddet blev estimeret til i alt 682.000 kr. for de tre tilbud pr. år.
Træningstilbuddet indeholder gymnastik, vandgymnastik, pilates, yoga, effekt-træning, styrketræning, fitness
samt afspænding og mindfulness. Undervisningen varetages af gymnastik- og fitnessuddannede instruktører
fra Haraldslund. Tilbuddet består af:








2 kræfthold pr. uge
2 hjertehold pr. uge
4 hold for blandede diagnoser pr. uge
1 vandgymnastikhold pr. uge
1 styrketræning for mænd med kræft
1 hold for blandede diagnoser pr. uge Gandrup Sundheds- og foreningshus
1 hold for blandede diagnoser pr. uge i Nibe Idræts- og Kulturcenter

Tilbuddet gennemføres i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, som organiserer cafeaktiviteterne med
socialt samvær efter træningsseancerne. Det sociale element i træningstilbuddet spiller en meget vigtig rolle.

Status på Sundhed i Bevægelse
Lokaleforhold
Satellitfunktionen i Gandrup har eksisteret siden 2011 og foregik i Ulsted Hallen, indtil den flyttede til
Gandrup Sundheds- og foreningshus i 2017.
For så vidt angår tilbuddet i Nibe, har muligheden for at flytte aktiviteten til Foreningshuset i Grønnegade
tidligere været undersøgt. Kursisterne føler sig imidlertid nu godt integreret i nuværende lokaliteter i Nibe
Idræts- og Kulturcenter. Lokaleforholdene vil blive vurderet igen i forbindelse med et eventuelt muligt
Sundhedshus i Nibe.
Flere diagnosegrupper
Udvidelsen med andre diagnosegrupper i Haraldslund og hjertepatienter i Nibe og Gandrup har fungeret
godt og betyder, at Sundhed i Bevægelse nu tilbydes til mange forskellige diagnoser på alle tre lokaliteter.
Diagnoserne er eksempelvis kræft, hjerte, KOL, diabetes, knogleskørhed og gigt. Der opleves stadig tilgang
til hold for blandede diagnosegrupper, specielt opleves søgning til varmtvandshold fra borgere med diabetes,
knogleskørhed og gigt.
Udvidelsen har som forventet givet et øget deltagerantal, men Sundhed i Bevægelse vurderer, at der fortsat
er potentiale for yderligere vækst.
Frivillige
Caféaktiviteten er en meget vigtig del af ”Sundhed i Bevægelse”. Det sociale aspekt for brugerne skaber en
fantastisk stemning på holdene, og der knyttes et unikt fællesskab mellem brugerne.
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De frivillige hjælpere sørger for alle de praktiske opgaver i forbindelse med borddækning, kaffe og nybagte
boller som er klar til brugerne, når de er færdig med træningen. De frivillige hjælpere stiller også op, når der
er større arrangementer såsom julefrokost for alle brugerne. Deltagerne betaler selv for dette.
Der er ca. 20 frivillige hjælpere i Haraldslund. De kommer på skift i en vagtplan. I løbet af ugen er der 10 på
planen. Kræftholdenes hjælpere er rekrutteret gennem Kræftens Bekæmpelse, som også afholder møder
eller kurser for dem. De resterende hjælpere på de andre hold, har Sundhed i Bevægelse selv fundet.
I Gandrup er der 4 frivillige fra Kræftens Bekæmpelse og 8 i Nibe.

Status på holddeltagelse
Af nedenstående tabeller fremgår status på Sundhed i Bevægelse i de tre lokaliteter.
Haraldslund Vand og Kulturhus

2015

Antal tilmeldte dvs. aktuelle borgere til alle 10 hold
Antal solgte billetter
Gns. antal deltagelse pr. kræfthold
Gns. antal deltagere pr. hjertehold
Gns. antal deltagere pr. blandet hold

2016

1155
8184
28
33
19

2015

Gandrup Sundheds- og foreningshus
Antal tilmeldte
Antal solgte billetter
Gns. antal deltagelse pr. kræfthold
Gns. antal deltagere pr. blandet hold

802
9468
19
31
16

2016
20
*
9

2015

Nibe Idræts- og Kulturcenter
Antal tilmeldte
Antal solgte billetter
Gns. antal deltagelse pr. kræfthold
Gns. antal deltagere pr. blandet hold

21
*

2017
Pr. 17.11
23
680

8

12

18
*

2017
Pr. 17.11
22
560

7

10

2016
27
*
3

2017
pr. 17.11
874
9243
18
26
13

*) Antal solgte billetter i Gandrup og Nibe er inkluderet i tallene på Haraldslund i årene 2015 og 2016.
Ovenstående viser overordnet en positiv udvikling.
På Haraldslund ses der fra 2015 til 2016 et stort fald i antal tilmeldte til Sundhed i Bevægelse. Dette fald
skyldes dog, at listerne er blevet opdateret for borgere, der er stoppet. Dvs. borgere, som enten var faldet
bort eller var kommet videre i et andet træningstilbud.
I Gandrup er fremmødet og deltagerantallet steget fra 2016 til 2017 hvilket givet skyldes udvidelsen af
tilbuddet til flere diagnosegrupper og flytningen til Gandrup Sundhedshus.
I Nibe vurderes tilbuddet nu at være i en positiv udvikling efter en svær opstart.

Økonomi
Fra d. 1.9.2014 blev der indført deltagerbetaling på 30 kr. pr. holddeltagelse jf. beslutning på Sundheds- og
Kulturudvalget den 23.4.2014. Ved køb af klippekort er der mulighed for at opnå en rabat i forhold til prisen
på enkeltbilletter.
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Der er estimeret en indtægt i form af deltagerbetaling på 300.000 kr. pr. år på baggrund af estimeret 10.000
holddeltagelser pr. år. Driftstilskuddet vedr. Nibe på årligt 42.000 kr. er først etableret medio 2015.
Sundhed i Bevægelse

2015

2016

2017

Driftsudgifter (instruktører, lokaleleje, kørsel mv.)

921.000

942.000

942.000

Indtægt via deltagerbetaling

158.568

197.788

190.538

Forvaltningens driftstilskud (difference)

764.432

744.212

751.462

Forventede driftstilskud

661.000

682.000

682.000

Driftstilskuddet er differencen mellem driftsomkostninger og indtægter via brugerbetaling.
Det samlede driftstilskud fra forvaltningen har i perioden 2011-2014 beløbet sig til 0,78 mio. kr. pr. år.
For årene 2015 - 2017 blev forvaltningens driftstilskud estimeret til 0,68 mio. kr. årligt for Haraldslund, Ulsted
og Nibe tilsammen.
Det fremgår af ovenstående at deltagerbetalingen har været knap 2/3 af den forventede indtægt på 300.000
kr. Forvaltningens driftstilskud har således været højere end forventet.
Sundhed i Bevægelse oplyser, at de estimerede indtægter via deltagebetaling har været baseret på, at
kursisterne købte enkeltbilletter, men stort set alle købte 20 eller 40 turskort med stor rabat, hvorved
egenbetaling og indtægter er væsentligt reduceret.
Forvaltningens bemærkninger
Da der er opleves en øget tilgang til tilbuddene og der er potentiale for videre udvikling indstiller
forvaltningen, at
 Haraldslund Vand- og Kulturcenter fremadrettet får et årligt driftstilskud svarende til differencen
mellem driftsomkostninger og indtægter via brugerbetaling
 driftstilskuddet fortsat estimeres til 682.000 kr. årligt
 aftalen fortsætter på samme vilkår som hidtil, gældende fra 1.1.2018. Aftalen kan opsiges af begge
parter med et halvt års varsel
Forvaltningen vil fortsat følge udviklingen og løbende vurdere tilbuddets bæredygtighed. Forvaltningen vil
fortsat udarbejde en årlig status til Sundheds- og Kulturudvalget.
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Punkt 20.

Orientering om regnskab og årsberetninger fra selvejende kulturinstitutioner
2017-048682
Sundheds og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering status
for regnskaber og årsrapporter fra de selvejende institutioner 1000fryd, Studenterhuset, Teater Nordkraft og
Aalborg Karneval.
Beslutning:
Til orientering.
Anna Kirsten Olesen var fraværende.

Sundheds- og Kulturudvalget

Møde den 13.12.2017
kl. 09.00

Side 67
1 afaf676

Sundheds- og Kulturudvalget
Sagsbeskrivelse
Der er i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen 13 selvejende/foreningsdrevne
kulturinstitutioner, der årligt modtager et kommunalt tilskud på 500.000 kr. eller derover. Her
følger en orientering om årsregnskaber og -beretninger fra 4 kulturinstitutioner.
Hovedtallene i regnskaberne ser således ud (opgjort i 1000 kr.):
Institution

Udgifter

Indtægter
Inkl. tilskud

Over/underskud
*

Samlet
tilskud

Kommunalt
tilskud, brutto

Kommunalt
tilskud, netto

Studenterhuset

6.905

6.512

-393

3.760

1.134

1.134

1000fryd

2.539

2.363

-176

1.504

1.032

1.012

13.142

13.051

-91

11.577

10.221

10.221

7.765

8.627

+861

551

551

491

Teater Nordkraft
Karneval
*minus = underskud, + = overskud

Samlet tilskud kan ud over offentlige tilskud være tilskud fra private (fonde, sponsorer og
lignende). Overskud/underskud er overført til status i henhold til reglerne om overførsel mellem
årene.
Studenterhuset og 1000Fryd følger i deres regnskabsprocedure kalenderåret. De fremlagte
regnskaber og årsrapporter vedrører 2016. Teater Nordkraft og Aalborg Karneval udarbejder
sæsonregnskaber. Deres årsrapporter og regnskaber vedrører sæson 2016/17. Institutionernes
årsregnskaber/-beretninger medbringes til mødet. Såfremt der ønskes kopi af disse, kan der rettes
henvendelse til Kulturafdelingen.
Årsberetning fra Studenterhuset
De samlede udgifter for Studenterhuset var i 2016 på 6.904.398 kr. og der var indtægter for
6.511.931 kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget.

Studenterhuset - tilskud og indtægter
Aalborg Kommune, driftstilskud
Aalborg Kommune, tilskud metropol og læsesal
Statstilskud, driftstilskud
Ikke-offentlige tilskud og sponsorer
Indtægter ved entre, café, mm.

Beløb
1.133.963
899.662
1.726.398
384.963
2.366.972

Studenterhuset har været udpeget som regionalt spillested siden 2001 og hovedkriteriet for
præsentationer på Studenterhuset er derfor musikkens kvalitet frem for genren, de er derudover
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forpligtiget til at have en programprofil bestående af 50 % koncerter med max 100 publikummer
det være sig enten vækstlagsbands eller bands fra smalle genrer.
I 2016 blev der etableret en læsesal på Studenterhuset, hvilket medførte en længere periode hvor
hele Studenterhuset var lukket ned, det har økonomien lidt under. De manglende indtægter var
højere end forventet, da byggeriet blev forsinket og der er derfor i 2016 blevet genereret et
underskud på 393.007 kr.
Kunstnerisk var 2016 for Studenterhuset et godt år. Studenterhuset har afholdt 196
præsentationer, hvilket er et godt stykke over de aftalte 135. Antallet af publikummer er steget fra
ca. 10.200 til ca. 11.100 (her er kun opgjort betalende koncertpublikum dvs. ikke deltagere til
gratisarrangementer mv.). Med et snit på 173 publikummer pr. arrangement med profilen in
mente er det et rigtigt flot publikumstal. Det er positivt, at Studenterhuset har fortsat den positive
udvikling i publikumstallene.
Studenterhuset var i 2016 sat i spidsen for den nye musikfestival Metropol der blev afholdt i
forbindelse med Aalborg Festivals. Her blev der afholdt ca. 40 koncerter på 5 scener i byens rum
med ca. 10.000 publikummer.
Studenterhuset har i 2016 foruden deres egne arrangementer været medvirkende til Aalborg
Metal Festival, Metropol og de har sammen med de øvrige spillesteder afholdt Northern Winter
Beat for fjerde gang. På vækstlagsområdet er Studenterhusets scener på SPOT-festivalen i Århus
og Reeperbahn Festival i Hamburg værd at nævne, da de bringer den nordjyske musik ud af
Nordjylland.
Med Studenterhusets samlede programprofil lever de fuldt ud op til de målsætninger, der er
beskrevet i aftalen mellem Statens Kunstråds Musikudvalg, Aalborg Kommune og Studenterhuset.
Studenterhuset er et af de spillesteder på nationalt plan, der roses både i forhold til
programprofilen og den professionelle drift.
Årsberetning fra 1000fryd
De samlede udgifter for 1000fryd var i 2016 på 2.538.971 kr. og der var indtægter for 2.362.523 kr.
Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget.

Studenterhuset - tilskud og indtægter
Aalborg Kommune, driftstilskud
Aalborg Kommune, FOU tilskud
Statstilskud, honorarstøtte
Indtægter ved entre, café, mm.
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2016 var for 100fryd et turbulent år der på mange måneder alligevel endte positivt. Økonomien
har været præget af de omkostninger, der har været i forbindelse med skiftet på bestyrerposten.
1000fryd er derfor kommet ud af 2016 med et underskud på 176.000 kr.
1000fryd har trods det turbulente år fastholdt deres position som Aalborgs internationale
spillested med fokus på turnerende udenlandske navne der ellers ikke ville komme til hverken
Aalborg.
De har igen i 2016 haft et højt aktivitetsniveau med mange åbningsdage, folkekøkken næsten hver
uge, masser af koncerter, filmfremvisninger i Peepshoppen og rigtig mange åbningsdage. De har i
2015 haft ca. 7.800 publikummer til koncerter og herudover ca. 3.000 ved andre arrangementer
(folkekøkken, film mv.).
Årsberetning fra Teater Nordkraft
De samlede udgifter for Teater Nordkraft var på 13.142.152 kr., og der var indtægter for
13.050.528 kr. Årets underskud på 92.000 kr. finansieres af teatrets egenkapital. Skemaet
nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget.
Teater Nordkraft - tilskud og indtægter
Aalborg Kommune, driftstilskud, inkl. statstilskud
Statstilskud, Statens Kunstfond + formidlingstilskud
Ikke-offentlige tilskud og sponsorer
Indtægter ved entre, turné, café, mm.

Beløb
10.220.500
798.780
557.662
1.473.586

Teater Nordkraft har til formål at udvikle, producere og præsentere vedkommende teater på et
professionelt niveau for børn, unge og voksne samt bidrage til udviklingen af dansk scenekunst.
Som lille storbyteater har Teater Nordkraft ifølge teaterloven en væsentlig forpligtelse til at
bidrage til udviklingen af den danske scenekunst. Det betyder, at teatret ofte afprøver nye
formater, indgår i nye samarbejder og giver nye instruktører eller dramatikere en chance.
Teatret havde i sæsonen et højt aktivitetsniveau med en stigning i antallet af opførelser, en
stigning i antallet af publikum og en stigning i belægningsprocenten fra 74,1 til 79. Tallene dækker
dog over store udsving. Generelt er børneforestillingerne efterspurgte, både på teatret og på
turné, mens de egenproducerede voksenforestillinger i flere tilfælde ikke har opnået den ønskede
belægning. De indkøbte gæstespil til både børn, unge og voksne udgør et væsentligt supplement
til teatrets egen- og co-produktioner. I alt 29 indkøbte forestillinger fra ind- og udland blev det til,
og de opnåede generelt et tilfredsstillende besøgstal.
Teatrets egenproduktioner skaber teatrets identitet og udgør rygraden i teatrets aktiviteter.
I sæsonen producerede teatret to nye børneforestillinger, Ordet på bordet for de 6 – 8 årige og
musikforestillingen Otto for de 7 – 11 årige. Begge forestillinger har manuskript efter litterære
forlæg, nærmere bestemt novelle og eventyr, af udenlandske forfattere. De blev begge vist på
Teatercentrums årlige, landsdækkende børneteaterfestival, Aprilfestivalen. Begge forestillinger er
solgt til turné i indeværende sæson, hvor de også bliver genopsat. Børneforestillingerne Besat af
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æbler og Når gaflerne danser fra foregående sæson, blev i sæsonen genopsat og solgt til turné i
både Frankrig og Danmark. Også Ved arken klokken otte, teatrets publikumssucces fra 2014/15
blev genopsat og sendt på turné.
Hvad voksenforestillingerne angik, eksperimenterede teatret med både form, indhold og
medvirkende.
D’ARC var en co-produktion med Sydhavn Teater fra København. På indholdssiden var det en
moderne fortolkning af figuren Jeanne d’Arc med fokus på dilemmaer i hjælpearbejde, f.eks. i
ulande. Formmæssigt var det en installation i to lokaler, hvor publikum bevægede sig rundt i
scenografien sammen med skuespillerne og til tider i tæt dialog med dem.
Der går de vildeste rygter blev skabt i samarbejde med den lokale erhvervsmand Lars B. Bjørn, på
baggrund af hans bog af samme navn og med ham selv som eneste medvirkende. Temaet var
”usikkerhed” i alle livets forhold, herunder i erhvervslivet.
Rejsen, der var målrettet både unge og voksne handlede om Elvira Madigan og Sixten Sparres
kærlighedshistorie. Forestillingen var en rejse igennem otte forskellige rum, hovedpersonernes
rum, fordelt på to sale. Der blev satset stort på scenografi og teknik, men der medvirkede ingen
skuespillere. Efter forestillingen var det muligt at se filmen om Elvira Madigan fra 1967 i Biffen.
Kvinden ved 1000 grader blev skabt i samarbejde med den kendte skuespiller Solbjørg Højfeldt,
der også selv spillede forestillingen. Monologen var en genopsætning fra Aveny-T i København.
Mens vi venter var en samtaleforestilling om graviditet, og den blev opført en enkelt aften op
imod jul.
I sæsonens løb har Teater Nordkraft lagt hus og udstyr til aktiviteter for Ungdomshuset KUL,
Aalborg Kulturskole og Art and Technology, AAU. Teatret har også samarbejdet med Aalborg
Festivals omkring gadeteater og sammen med Kunsthal Nord og Liveart.dk afholdt
performancefestivalen Live art for børn i efterårsferien 2016. I tilgift har teatret ansat det
ensemble, der tiltræder den 1.3 2018, hvor omlægningen til repertoireteater begynder, samt
påbegyndt renovering af lokaler og indkøb af udstyr til den forsøgsscene, der med ensemblets
tiltræden tager sin begyndelse.
Årsberetning fra Aalborg Karneval
De samlede udgifter for Aalborg Karneval var på 7.765.935 kr. og der var indtægter for 8.627.020
kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget.

Aalborg Karneval - tilskud og indtægter
Aalborg Kommune, driftstilskud
Børnekarneval
Aalborg Karneval
International parade
Andre indtægter
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Aalborg Karnevals resultatopgørelse udviser et overskud på kr. 861.085 og foreningens balance pr.
30. juni 2017 udviser en egenkapital på kr. 2.363.057. Omsætningen oplevede et fald på 6,4% til
nu 8.611 mio. kr. som primært skyldes at Aalborg Karneval ikke i 2017 udførte logistikken omkring:
”Vi elsker 90érne”.
Aalborg Karneval var også i 2017 begunstiget af flot sommervejr og kan med glæde konstatere
over 39.600 solgte loyalitetsarmbånd, hvilket er 6.000 flere end i 2016 og den primære årsag til
overskuddets størrelse.
Der har været et stort fokus på styrkelse af sikkerheden omkring afviklingen af karnevallet og den
kunstneriske udvikling. Indholdsfladen fik et ekstra løft med blandt andet store blækspruttearme
på Vesterbro og opgradering af scener og scenekunstnere, hvilket naturligvis har betydet et øget
udgiftsniveau.
Positive nedslag i regnskabet:







Aalborg Karneval har fået rettet op på sin økonomi og fremviser efter 2 gode år en
egenkapital på kr. 2.363.057.
De samlede omkostninger er holdt i ro og ligger på niveau med 2016
Den større omsætning har således ikke betydet større omkostninger udover de nævnte
opgraderinger
Afviklingen af Aalborg Karneval 2017 har betydet, at der videregives over kr. 600.000 til de
mange lokale foreninger og frivillige, der hjælper Aalborg Karneval med afvikling af de
forskellige arrangementer
Med en lørdags parade på over 70.000 deltagere er Aalborg Karneval blandt de absolut
største arrangementer i Danmark.
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Punkt 21.

Orientering
Mikkel Grimmeshave orienterede om puljeansøgning til Sundhedsstyrelsen med projektet "Det adresseløse
Sundhedscenter – rehabilitering af ældre og udsatte borgere med kronisk sygdom".
Beslutning:
Til orientering.
Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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Bilag:
Oversigt over Sundheds- og Kulturudvalgets aktiviteter
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Punkt 22.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
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Punkt 23.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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